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 در راستای حمایت و پشتیبانی از مدافعان سالمت 
مدیر عامل و همکاران شرکت توزیع برق استان اردبیل به 
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مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل  گفــت : تدابیــر و برنامــه هایــی بــرای کاهــش مصــرف 
اســتان در چهــار بخــش ادارات ، صنعــت ،  مشــترکان خانگــی و کشــاورزی تدویــن شــده اســت .
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ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری مدی
اســتان  اردبیــل در مصاحبــه خبــری  بــا اشــاره 
بــر  افزایــش6 درصــدی مصــرف برق در مقایســه 
بــا زمــان مشــابه ســال قبــل بــر ضــرورت صرفه 
ــد  ــال تاکی ــرم س ــای گ ــرق در روزه ــی ب جوی

کــرد. 
ــتانی  ــبکه اس ــر ش ــور در خب ــا حض ــفی ب ــف یوس یوس
ــی و  ــه جوی ــه صرف ــاز هفت ــه آغ ــاره ب ــا اش ــبالن  ب س
مدیریــت مصــرف آب و بــرق در کشــور ) یکــم تــا هفتــم 
تیرمــاه ســال جــاری( و ذکــر  عناویــن روزهــای هفتــه 
مذکــور گفــت : بــا افزایــش دمــای هــوا شــاهد افزایــش 
6 درصــدی مصــرف بــرق در اســتان نســبت بــه مشــابه 
ســال قبــل می باشــیم کــه الزم اســت مشــترکان محترم 
بــا کاهــش 20 درصــدی مصــرف بــرق صنعتگــران بــرق 

را در ایــن زمینــه یــاری کننــد .
وی گفــت: هــدف از مصــرف بهینــه انــرژی بــرق ،حــذف 
مصــرف یــا کــم مصــرف کــردن نیســت بلکــه صحیــح، 

بــه موقــع و بــه انــدازه مصــرف کــردن اســت.
ــل  ــتان اردبی ــرق اس ــرف ب ــت مص ــر مدیری ــر دفت  مدی
اظهــار داشــت:  زمــان اوج بــار شــبکه سراســری از 
ســاعت 13 لغایــت 17 عصــر مــی باشــد کــه الزم اســت 
مشــترکان خانگــی زمــان اســتفاده از لــوازم پــر مصــرف 
ــو ، جاروبرقــی ، ماشــین لباسشــویی و  برقــی نظیــر ، ات
ظرفشــویی ، سشــوار ، توســتر ، مایکــرو ویــو و غیــره را 
ــم درجــه  ــا تنظی ــد و ب ــال دهن ــان دیگــری انتق ــه زم ب
کولــر در درمــای 24 درجــه کــه دمــای آســایش اســت 
همــکاران صنعــت بــرق را در تامیــن بــرق پایــدار یــاری 

کننــد.

افزایش 6  درصدی مصرف برق
 در 4 ماهه اول سال

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

قدردانی

ــزود: در بخــش اداری  حســین قدیمــی  اف
بیــش از 1۵0 کنتــور هوشــمند فهــام 
ــب   ــرف نص ــرل مص ــش و کنت ــت پای جه
شــده اســت همچنیــن ، مکاتبــات مرتبــط  
جهــت کاهــش 30 درصــدی مصــارف 
اداری در ســاعات اوج بار)11الــی 1۵( انجــام 
شــده اســت و انتظــار مــی رود بــا  همکاری 
ــش  ــگا وات در کاه ــدود 10 م ادارات ،  ح

ــر باشــد . ــار اســتان موث پیــک ب
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــداوم  ــورت ت ــرد: در ص ــار ک ــل اظه ــتان اردبی اس
گرمــا احتمــال تغییــر ســاعت کار ادارات بــا نظــر 

اســتاندار وجــود دارد.
قدیمــی  افــزود : اداراتــی کــه نســبت بــه تامیــن 
ــک  ــق فتوولتائی ــود از طری ــرژی خ ــد ان 20 درص
اقــدام نکننــد ،  20 درصــدی بهــای بــرق مصرفــی 
ــد  ــبه خواه ــه ی آزاد محاس ــا تعرف ــن ادارات ب ای

شــد.
وی بیــان کــرد  : درخصوص مشــترکان کشــاورزی 
، بــر اســاس  مجــوز صــادره از توانیــر و کمیتــه ی 
ــاری و  ــت مج ــت از آب و حفاظ ــی صیان تخصص
منابــع آبــی مقــرر شــده تــا کشــاورزان در ســاعات 
اوج بــار از ســاعت 12 الــی 16 مصــرف بــرق 
نداشــته باشــند و بــا توجــه بــه طــرح فراســامانه 
ــام « 7۵0  ــرژی» فه ــت ان ــری و مدیری ــدازه گی ان
دســتگاه در فــاز اول بــرای ایــن مشــترکان نصــب 
ــار در ســاعات  ــت قطــع ب ــه قابلی شــده اســت ک

نیــاز شــبکه را دارنــد.

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
اردبیــل اعــالم کــرد : جهــت گــذر از پیــک 
ــد  ــه خری ــدام ب ــرکت اق ــن ش ــتان ،  ای ــار تابس ب
13دســتگاه سکســیونر قابل قطــع از راه دور نموده 
کــه امــکان مدیریــت بــار فیدرهــای کشــاورزی را 
دارا مــی باشــد قــدرت مــد نظــر جهــت کاهــش  
مدیریــت بارهــای کشــاورزی حــدود  12 مــگا وات  

خواهــد بــود.
ــا  ــی ب ــترکان صنعت ــرای مش ــت: ب ــی گف قدیم
ــی در  ــداد مشــترکان صنعت ــه اینکــه تع توجــه ب
ــد  ــوده و 2۵ درص ــد ب ــر از  1 درص ــتان کمت اس
مصــرف اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت   
ــام معظــم رهبــری  ــه فرمایــش مق ــا توجــه ب و ب
بــا شــعار  » جهــش تولیــد «  رفتــار هوشــمندانه 
ــد  ــد م ــه تولی ــیدن ب ــیب نرس ــوص آس در خص
نظــر قــرار گرفــت و بــا همــکاری خــود صنایــع و 
انعقــاد حــدود یکصــد قــرارداد بــا قــدرت حــدود  
ــم  ــک هفت ــا ی ــر ب ــا براب ــه تقریب ــگاوات ک ۵0  م
بــار اســتان مــی باشــد ،  قــرارداد منعقــد گردیــد  
تــا بــا ایــن اقــدام ، توانایــی کنتــرل پیــک بــار بــا 
ــع  ــش صنای ــد در بخ ــه تولی ــیب ب ــن آس کمتری

ــد . انجــام یاب
ــا  وی افــزود : در خصــوص ایســتگاههای CNG  ب
کســب مجــوز از شــرکت ملــی پخــش فــر آورده 
هــای نفتــی اســتان طبــق برنامــه زمانبنــدی دو 
ــاعته  ــار دو س ــراری ب ــت اضط ــا مدیری ــه ب ماه
جهــت   60 مشــترک در ســطح اســتان  4 مــگا 
وات از مصــرف بــرق در زمــان پیــک ، صرفــه 

ــد . ــی کن جوی
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل 
اظهــار داشــت  : بــا  همــکاری شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان بــا 30 مشــترک پمپــاژ آب 
شــرب و تصفیــه  خانــه حــدود 6 مــگا وات عقــد 
قــرارداد همــکاری انجــام شــده و ســعی بــر ایــن 
اســت در ســاعات پیــک بــار عملیــات مرتبــط بــا 
تامیــن و ذخیــره ســازی در ســاعات غیــر اوج بــار 
ــت بحــران  ــکاری  مدیری ــا هم ــرد و ب ــام پذی انج
اســتانداری بــرای مکانهــای حســاس مولــد خــود 

تامیــن تهیــه شــود.
ــاعات و  ــط س ــه فق ــا ک ــت : از آنج ــی گف قدیم
روزهــای کمــی از کل ســال، میــزان مصــرف بــرق 
کشــور از ظرفیــت نصــب شــده نیروگاهــی بیشــتر 
می شــود، از  ســازمان هایی کــه از ایــن مولدهــا در 

اختیــار دارنــد  درخواســت کــرد  بــا تأمیــن بــرق 
خــود در ســاعات اوج مصــرف عــالوه بــر همراهــی 
بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان  پــاداش 

مشــمول همراهــی را دریافــت نماینــد .
 وی افــزود : بــا 11 مشــترک  تجــاری بــه قــدرت 
ــد  ــکاری منعق ــرارداد هم ــگا وات ق ــی 1 م تقریب

شــده اســت .
ــت  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ــی  ی قدیم
از  توانیــر جهــت اســتفاده  گــذاری شــرکت 
ــازی و  ــای مج ــا و فض ــتارت آپ ه ــیل اس پتانس
تعییــن پیمانــکار مناســب جهــت اجرای سیســتم 
ــش  ــار در بخ ــش ب ــرای کاه ــده ب ــع کنن تجمی
ــدرت تکلیفــی 19 مــگا  ــه ق خانگــی و تجــاری ب
وات  ، نیــز  از جملــه مــواردی اســت کــه در ســال 

ــد. ــد ش ــژه ای خواه ــه وی ــه آن توج ــاری ب ج

مرکــز پایــش مصــرف ) مرکــز فهــام( شــرکت توزیــع نیروي 
بــرق اردبیــل  بــا هــدف رصــد و اطــاع از چگونگــي میــزان 
مصــرف بــرق مشــترکان،  بــرای کنتــرل پیــک بــار شــرکت 
و پایــش وضعیــت پارامترهــای الکتریکــی شــبکه  افتتــاح 

شــد.
ــن  ــرق اســتان اردبیــل در ای ــروی ب ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی مدی
خصــوص اظهــار کــرد: در ســطح اســتان اردبیــل بیــش از ســه هــزار 
ــا اســتفاده از  ــز  ب ــن مرک ــه ای ــام نصــب شــده اســت  ک ــور فه کنت
کنتورهــاي هوشــمند کــه از طریــق ســیم کارت شــبکه تلفــن همــراه 
و بــه صــورت برخــط ارســال اطالعــات مــي کننــد، اقــدام بــه کنتــرل 

و پایــش انــرژي در ســطح مشــترکان دیمانــدي مــي نمایــد.
حســین قدیمــی گفــت : تاکنــون بیــش از 3 هــزار کنتــور 
هوشــمند در حــوزه خدمــات شــرکت توزیــع بــرق در اســتان 
ــه پیــش بینــی  اردبیــل  نصــب شــده اســت و طبــق برنام
مــی شــود تــا پایــان ســال 99 ایــن تعــداد بــه 6000 کنتــور 

برســد .
ــردن خطــای   وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را از بیــن ب
انســانی بــا قرائــت از راه دور کنتورهــا دانســت و اظهــار کــرد: 
قرائــت از راه دور کنتورهــا بــا اســتفاده از اطالعــات کنتورهــا 
در طرح هــای عبــور از پیــک تابســتان، مشــاهده پروفیــل بــار 
مصرفــی مشــترک، مشــاهده وضعیــت لحظــه ای پارامترهای 
شــبکه و پایــش رخدادهــای دســتکاری کنتــور و اســتفاده 
ــداز  ــاژ در طــرح چــاوش )طــرح چشــم ان ــای ولت از داده ه

اصــالح ولتــاژ شــبکه توزیــع  (خواهــد بــود.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل  بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــا راه انــدازی کامــل ایــن ســامانه و حــذف اعــزام 
ــورت  ــه ص ــات ب ــن عملی ــا ای ــت کنتوره ــرای قرائ ــور ب مام
لحظــه ای و از راه دور انجــام می شــود، تصریــح کــرد: مرکــزی 
بــه منظــور نظــارت و پایــش بــر وضعیــت ایــن کنتورهــا نیــز 
در  معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکان شــرکت بــا حضور 
همــکاران توانمنــد شــرکت توزیــع بــرق در اردبیــل افتتــاح 

ــن  ــا از نظــر آنالی ــن کنتوره ــوان از صحــت عملکــرد ای ــا بت شــد  ت
بــودن وضعیــت مصرفــی مشــترکان اطمینــان حاصــل شــود.

وی قابلیــت مرکــز فهــام را مدیریــت پاســخگویی بــار در طــرح ذخیره 
ســازی عملیاتــی صنایــع، پایــش وضیعــت ولتــاژ در نقــاط مختلــف 
شــبکه، حصــول اطمینــان از صحــت عملکــرد و انــدازه گیــری صحیح 
ــل  ــده در مح ــود آم ــای بوج ــش رخداده ــترکان، پای ــرژی در مش ان
مشــترک کــه قابلیــت رصــد توســط کنتــور فهــام وجــود دارد،پایــش 
ــدرت  ــب ق ــان و ضری ــاژ و جری ــو  ولت ــو و راکتی ــوان اکتی ــل ت پروفی
ــالم  ــری اع ــدازه گی ــوازم ان ــد ل مشــترکان از راه دور و تســت و بازدی

کــرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

ایجاد مرکز پایش مصرف ) مرکز فهام ( درشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 

برنامه ها و اقدامات  مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع برق استان اردبیل
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ــور  ــت کنت ــرح قرائ ــت: ط ــل گف ــتان اردبی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام  مدی
ــد.  ــی ش ــرق اجرای ــترکان ب ــط مش توس

حســین قدیمــی بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــا هــدف ممانعــت 
ــی  ــراي تمام ــرق ب ــور ب ــم کنت ــاري رق ــکان خوداظه ــت: ام ــروس، گف ــا وی از شــیوع  بیشــتر کرون

مشــترکان فراهــم شــده اســت.
ــن  ــدام شــده  و ای ــرق اق ــور ب ــرد  کنت ــاری کارک ــرای خوداظه ــی ب ــای مختلف ــت: روش ه وی گف

ــراي تمــام مشــترکان فراهــم شــده اســت. ــکان ب ام
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان بیــان کــرد:  مشــترکان مــی تواننــد از طریــق ؛ ارســال  
پیامــک، اپلیکیشــن خدمــات غیــر حضــوری  بــرق ســامانه ســاپا  و ســایت اینترنتــي خدمــات غیــر 

حضــوری  توزیــع بــرق اردبیــل ، رقــم قرائــت شــده را اعــالم کننــد.
ــه ســریال کنتــور اعــالم  ــد ابتــدا از روی شــماره بدن ــا بیــان اینکــه مشــترک مــی توان قدیمــی  ب
شــده در پیامــک قبــض بــرق ارســالی از طــرف شــرکت نســبت بــه شناســایی کنتــور بــرق  خــود را 

مشــخص کننــد، افــزود: روش قرائــت در کنتورهــاي دیجیتــال و مکانیکــي متفــاوت اســت.
وی ادامــه داد: دارنــدگان  کنتــور هــای دیجیتــال ســه تعرفــه ای بــا فشــردن دکمــه نمایشــگر و پس 
از مالحظــه ســاعت، تاریــخ و تعرفــه مجمــوع مصــارف، اعــداد تعرفــه یــک: اوج بــار، تعرفــه دو : میان 
بــاری تعرفــه ســه : کــم بــاری را خوانــده ، یادداشــت نمــوده و بــه یکــی از روش هــای ارائــه شــده 
نســبت بــه ارســال شــماره هــای یادداشــت شــده اقــدام فرماینــد . ضمنــا بــرای کنتورهــای مکانیکی 
، تــک تعرفــه مشــترکان مــی تواننــد  کارکــرد کنتــور را بــدون لحــاظ شــدن رقم آخر ســمت راســت 

، قرائــت و بــه یکــی از روش هــای زیــر عــدد قرائــت شــده را ارســال فرماینــد .

1- ارسال پیامک به صورت  التین  به شماره 100004۵1121
 1-1- متن پیامک باید برای کنتورهای مکانیکی به صورت ذیل باشد :

کارکرد * شماره اشتراک هشت رقمی * 1۵0 
2-1- اطالع از آخرین بدهی : شماره اشتراک  *160 

و برای کنتورهای دیجیتالی به صورت ذیل : 
عدد کم باری * عددمیان باری * عدد اوج بار* شماره اشتراک هشت رقمی * 1۵0 

2-مراجعــه بــه ســامانه غیــر حضــوری شــرکت  بــه آدرس : www.aped.ir  و لینــک   میــز خدمــت 
الکترونیکــی بخــش خدمــات صورتحســاب ، اعــالم قرائــت بــا اســتفاده از شــماره اشــتراک 8 رقمــی 

3- استفاده از لینک ساپا )سامانه آنالین مشاهده و پرداخت غیر حضوری برق  (
ــده توســط شــرکت  ــال ش ــرق ارس ــض ب ــک قب ــن پیام ــک آن  در مت ــه لین   https://saapa.ir ک

ــرق اســتان ، موجــود  مــی باشــد. ــع ب توزی
4- اســتفاده از اپلیکیشــن خدمــات غیــر حضــوری بــرق ایــران ، قابــل دانلــود از ســایت شــرکت بــه 

www.aped.ir : آدرس
حســین قدیمــی گفــت : بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعــالم قرائــت کنتــور  توســط مشــترک ، 

ماموریــن  قرائــت طبــق روال قبلــی  بــرای قرائــت کنتــور مراجعــه خواهنــد کــرد.
وی تاکیــد کــرد : اســتفاده از ایــن خدمــات منــوط بــه ثبــت شــماره تلفــن همــراه  بــرای دریافــت 
ــه            ــد هرچ ــرده ان ــت نک ــود را ثب ــماره خ ــه ش ــترکانی ک ــت مش ــود و الزم اس ــض ب ــی قب پیامک
ــا ارســال پیامــک اشــتراک هشــت رقمــی قبــض خــود بــه ســامانه 100004۵1121  ســریع تــر ب

ــه ثبــت شــماره تلفــن همــراه خــود اقــدام نماینــد . نســبت ب
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روشهای اعالم  قرائت کنتور برق توسط مشترکان 

ــش  ــرق افزای ــرف ب ــا مص ــل گرم ــیدن فص ــرا رس ــا ف ب
یافتــه اســت،  بدیــن منظــور جلســه مشــترک مدیــران 
ــران صــدا و ســیما  ــرق اســتان و مدی ــع ب شــرکت توزی
در محــل امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق اســتان 

اردبیــل برگــزار شــد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت: 
ــه و از مــردم اســتان  ــاال رفت ــرق ب در روزهــای گــرم ، مصــرف ب
تقاضــا مــی شــود بــا رعایــت راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق، 

ــته  ــتری داش ــهم بیش ــور  س ــرق کش ــع  ب ــت از مناب در حفاظ
باشــند.

حســین قدیمــی بیــان کــرد: در ایــران در طــول ســال 3 درصــد 
یعنــی ســیصد ســاعت بــه عنــوان پیــک مصــرف مــی باشــد کــه 
ــای  ــز راهکاره ــای عزی ــم اســتانی ه ــاز اســت مشــترکان و ه نی

مدیریــت مصــرف بــرق را رعایــت کننــد.
 وی افــزود: بــا بــه کارگیــری روش هــای ســاده مدیریــت مصرف و 
آمــوزش آن بــه مــردم و فرهنگســازی از طــرق مختلــف  بــا کمک 
مــردم و ادارات و ســایر ســازمانها می توانیــم مصــرف انــرژی 

الکتریکــی در اســتان را بطــور چشــمگیری کاهــش دهیــم .
 مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل یــادآور شــد: 
ــه  ــور ب ــود مجب ــرار نش ــد برق ــرف و تولی ــن مص ــادل بی ــر تع اگ

ــود. ــم ب ــرق خواهی ــت اضطــراری ب مدیری
ــرق  ــرف ب ــت مص ــد در مدیری ــردم بای ــه م ــت:  هم ــی گف قدیم
مشــارکت داشــته باشــند و در  ســاعات پیــک روز کــه از ســاعت 
یــک لغایــت ۵ عصــر مــی باشــد،  حــد المقــدور از وســایل برقــی 
نظیــر جاروبرقــی ، ماشــین لباسشــویی و ظرفشــویی ، اتــو و ســایر 
ــن  ــتفاده از ای ــرده و اس ــتفاده نک ــرف  اس ــر مص ــی پ ــوازم برق ل

لــوازم را بــه ســایر ســاعات انتقــال دهنــد.
در ایــن جلســه مدیــر کل صــدا و ســیمای مرکــز اردبیــل 
اقدامــات رســانه ای و فرهنگســازی را در مدیریــت مصــرف بــرق 

ــت. ــر دانس موث
ــل  ــز اردبی ــیمای مرک ــدا و س ــرد: ص ــان ک ــدی بی ــی مالاحم عل
آمادگــی  الزم را دارد تــا در جهــت انعــکاس اخبــار در حــوزه بــرق  
همچنیــن بــا تولیــد و پخــش مســتند، کلیــپ و موشــن گرافــی 

مشــارکت مــردم در صرفــه جویــی از بــرق را افزایــش دهــد.

نشست مشترک مدیران شرکت توزیع با مدیران صداو سیما  
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ــترک  ــار مش ــرق از چه ــی آب و ب ــه جوی ــه صرف در هفت
ــاورزی،  اداری  ــی ، کش ــش خانگ ــرف در بخ ــم مص ک
)ســازمان تامیــن اجتماعــی (  و مشــترک  صنعتــی آرتــا 
مــد )ســبان پارچــه ســابق ( در اســتان اردبیــل تقدیــر 
و گــزارش خبــری جهــت پخــش از خبــر صــدا و ســیمای 

مرکــز اردبیــل  تهیــه شــد.

ــي  ــي تبلیغ ــي فرهنگ ــوراي عال ــه ش ــه جلس ــاس  مصوب براس
مدیریــت مصــرف  و جهــت فرهنگســازی  مقولــه مدیریت مصرف 
بــرق،  در هفتــه صرفــه جویــی و مدیریــت مصــرف آب و بــرق از 
ــن  ــازمان تامی ــاورزی ،  اداری )س ــی ، کش ــترک خانگ ــک  مش ی
اجتماعــی (  و یــک مشــترک  صنعتــی آرتــا مــد )ســبالن پارچــه 
ســابق ( در اســتان اردبیــل کــه نســبت بــه زمــان مشــابه ســال 

ــی   ــزارش تلویزیون ــر و گ ــتند  تقدی ــرف داش ــش مص ــش کاه پی
تهیــه شــد و در خبــر صــدا وســیمای  مرکــز اردبیــل پخــش شــد.
در ایــن گــزارش خبری ، مشــترکان بخشــهای مذکــور راهکارهای 
ــی را ،  ــرق مصرف ــه ب ــرف  و هزین ــش مص ــت کاه ــود را جه خ

نســبت بــه زمــان مشــابه ســال پیــش بیــان کردنــد.

ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
اردبیــل  در برنامــه» برنامــه رادیــو ســاعتی«که همزمان 
در رادیــو و تلویزیــون اســتانی شــبکه ســبان  پخــش 
ــرف  ــوی مص ــت الگ ــه رعای ــت و ب ــور یاف ــد حض ش
ــه  تشــریح نقــش  توســط مشــترکان تاکیــد  کــرد و ب
مشــارکت مــردم در پرداخــت قبــوض جهــت اســتمرار 

ــت. ــرق پرداخ ــن ب ــات تامی ــه خدم ارائ
حســین قدیمــی در ایــن برنامــه بــه تولیــد انــرژی بــرق اشــاره 
کــرد و افــزود: تولیــد بــرق ماهیتــی پیوســته دارد و قابــل 
ذخیــره شــدن نمــی باشــد و اگــر مصــرف بیــش از تولیــد باشــد 
و  مدیریــت مصــرف اعمــال نشــود بــه  ناچــار خاموشــی اتفــاق 

خواهــد افتــاد.
ــا ،  1۵00  ــش دم ــه افزای ــک درج ــر ی ــه ازاء ه ــزود:  ب  وی اف
مــگاوات مصــرف بــرق افزایــش مــی یابــد کــه بیشــترین علــت 

ــت. ــی اس ــایل سرمایش ــتفاده از وس آن اس
 مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفت: 
ــر  ــش از ه ــدار، بی ــرق پای ــن ب ــرای تأمی ــرایطی ب ــن ش در چنی

زمــان دیگــر بــه مدیریــت مصــرف بــرق نیازمندیــم.
 قدیمــی از مشــترکان  بخش هــای مختلــف خانگــی ، تجــاری ، 
ــا  مجتمع هــای تولیــدی و صنعتــی و کشــاورزان تقاضــا کــرد ت
بــا پیــش گرفتــن راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق بــه ویــژه 
ــار  ــار از )ســاعت 13  لغایــت  17   ( اوج ب در ســاعت های اوج ب
روز و )  19 لغایــت 23( اوج بــار شــب ،  کارکنــان صنعــت بــرق 
را در ارائــه هرچــه بیشــتر خدمــات و تأمیــن بــرق پایــدار یــاری 
ــل  ــه دلی ــه ب ــای خاموشــی ناخواســته ک ــروز محدودیت ه و از ب
ــری  ــد، جلوگی ــرق رخ می ده ــرف ب ــد مص ــش از ح ــش بی افزای

نماینــد. 
ــت و  ــترکان پرداخ ــط مش ــور توس ــت کنت ــوه قرائ ــه نح وی  ب

ــرد. ــه ک ــای الزم را ارائ ــی ه ــوص راهنمای ــن خص درای
قدیمــی در پاســخ بــه ســوال مجــری در رابطــه بــا افزایــش بهای 

بــرق مصرفــی  گفــت: در ســال جــاری در انشــعاب بــرق افزایــش 
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــرق ب ــه ب ــی در هزین ــتیم ول ــت نداش قیم
هیئــت دولــت از اول اردیبهشــت 7 درصــد هزینــه بــرق مصرفــی 

افزایــش داشــته اســت .

بدهی 7۲ میلیارد تومان  مشترکان استان اردبیل
 به شرکت برق

وی عنــوان کــرد:  درآمــد شــرکتهای توزیــع از هزینــه برقــراری 
ــی  ــن م ــی مشــترکان تامی ــرق مصرف ــه ب ــز هزین انشــعاب و نی

شــود.

ــل  ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــل 72  ــتان اردبی ــترکان اس ــر مش ــال حاض ــرد:  در ح ــار ک اظه
میلیــارد تومــان  بــه شــرکت  توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیل  

بدهــکار هســتند.
ــی،  ــترکان خانگ ــان مش ــاد توم ــرد:  21 میلی ــان ک ــی بی قدیم
20میلیــارد تومــان  مشــترکان کشــاورزی و پمپاژهــای چاههــای 

کشــاورزی 
ــترکان  ــان مش ــارد توم ــع ، 12 میلی ــان صنای ــارد توم 11 میلی
ــه  ــی و اداری ک ــترکان عموم ــان مش ــارد توم ــاری و 8 میلی تج
ــرق  ــوض ب ــرق، قب ــن ب ــت  تامی ــردم در جه ــت م ــروری اس ض

ــد.   ــت نماین ــرر پرداخ ــت مق ــود را در مهل خ

 در گفت و گوی» برنامه رادیو ساعتی «عنوان شد

مشارکت مردم در ساخت نیروگاه مجازی

تهیه گزارش خبری و تقدیر از مشترکان کم  مصرف 
در هفته صرفه جویی و پخش از خبر صدا و سیمای مرکز اردبیل  



شماره 38   خرداد وتیر ماه 99                        نشریه خبری - آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل۵

ــه مناســبت والدت حضــرت معصومــه )س( و روز دختــر  ب
ــتان  ــطح اس ــکاران س ــه هم ــن کلی ــی بی ــته فرهنگ بس

ــد. ــش ش پخ
 همزمــان بــا والدت حضــرت معصومــه )س( و آغــاز دهــه کرامــت 
، در ســومین روز از هفتــه صرفــه جویــی و مدیریــت مصــرف آب و 
بــرق ، بســته فرهنگــی بیــن کلیــه همــکاران  شــرکت توزیــع بــرق 

اســتان اردبیــل توزیــع شــد. 
مشــاور امــور زنــان و خانــواده شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل 
ــت  ــانی مباحــث مدیری ــالع رس ــدف اط ــا ه ــدام ب ــن اق ــت:  ای گف
ــا  ــان ب ــرق ، همزم ــی آب و ب ــه جوی ــه صرف ــرق در هفت ــرف ب مص
والدت بــا ســعادت حضــرت معصومــه )س( و امــام رضــا )ع(  و دهــه 

کرامــت انجــام شــد 
  رویــا اللهقلــی پــور  بــا  اشــاره  بــه نامگــذاری هفتــه صرفــه جویی،  

بــا عناوینــی چــون مدیریــت مصــرف آب و بــرق و خانــواده ، افــکار 
ــع طبیعــی و حفــظ محیــط زیســت ،  و  عمومــی و رســانه ،  مناب
آمــوزه هــای دینــی ؛ اظهــار داشــت  :  آمــوزش و فرهنگســازی  در 
کــودکان و نوجوانــان جایــگاه ویــژه ای دارد  چــرا کــه از یــک ســو 
ایــن گــروه از افــراد جامعــه؛   تاثیرپذیــری و آمــوزش پذیــری باالیی 
دارنــد و از دیگــر ســو می تواننــد بــر روی افــراد دیگــر نظیــر افــراد 
ــل  ــا را منتق ــوزش ه ــند و آم ــذار باش ــواده و همســاالن تاثیرگ خان

. یند نما
وی اظهارکــرد: کــودکان و نوجوانــان  بهتریــن رســانه برای رســاندن 
پیــام هــای مدیریــت مصــرف آب و بــرق هســتند ،  بنابرایــن آموزش 
و مشــارکت دادن آنهــا در طــرح هایــی مثــل همیــار بــرق  و از ایــن 
قبیــل کارهــا ، نظیــر آنچــه در طــرح همیــار پلیــس رخ داد، عــالوه 
بــر تقویــت حــس مســئولیت پذیــری در آنهــا، مــی توانــد موجبــات 
تعمیــق باورهــا و ترویــج هنجارهــای درســت در مدیریــت مصــرف 
منابــع آب و بــرق  را  از طریــق آنهــا در ســطح خانــواده هــا  فراهــم 

سازد.
مشــاور امــور زنــان و خانــواده شــرکت توزیــع بــرق اردبیــل  بیــان 
ــاب  ــازی،  کت ــدف فرهنگس ــا ه ــور و ب ــن منظ ــه همی ــرد:  ب ک
ــرق حــاوی شــعر ،  ســخنگوی آمــوزش تصویــری صرفــه جویــی ب
رنــگ آمیــزی و مســابقه  بیــن همــکاران توزیــع گردیــد  تــا فرزندان 
همــکار بهتریــن جملــه ، بهتریــن نقاشــی  و خاطــرات قشــنگ خود 
را  در رابطــه بــا صرفــه جویــی بــه صــورت الکترونیکــی  بــه دفتــر 

روابــط عمومــی ارســال فرماینــد.
ــه  ــه صرف ــن روز هفت ــذاری چهارمی ــاره  نامگ ــا اش ــور ب ــی پ اللهقل
جویــی  بــا عنــوان » مدیریــت مصــرف  آب  و بــرق ، غــذا ، منابــع 

طبیعــی و حفــظ محیــط زیســت بــر نقــش مهــم بانــوان در ایــن 
زمینــه اشــاره کــرده و گفــت : در مدیریــت مصــرف انــرژی ، زنــان 
به عنــوان مدیــران برنامــه ریــزی اقتصــادی خانــواده نقشــی کلیــدی 
دارنــد و مــی تواننــد  در اصــالح الگــوی مصــرف جامعــه  در مقولــه 

هایــی چــون آب و  بــرق و غــذا نقــش موثرتــری داشــته باشــند.
وی اقــزود : زنــان نــگاه ویــژه تــری بــه محیــط زیســت داشــته و بــا 
نــگاه همدالنــه و حساســتر مــی تواننــد تاثیرگــذاری عمیقتــری بــر 

رفتــار افــراد داشــته باشــند .
وی بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام صــادق)ع(  کــه فرمــوده » انســان 
مؤمــن اســراف و زیــاده روی نمــی کنــد بلکــه میانــه روی را پیشــۀ 
ــراف  ــز اس ــالم، نی ــای  اس ــت:  در آموزه ه ــازد«  گف ــی س ــود م خ
ممنــوع و حــرام  اســت و  افــراد جامعــه بایــد اصــل  صرفــه جویــی 

را  همیشــه و در همــه ابعــاد زندگــی لحــاظ کننــد. 

بمناسبت روز دختر،بسته فرهنگی بین کلیه همکاران پخش شد

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 
ــش  ــای پی ــه ه ــام  برنام ــا اع ــی ب ــه تلویزیون در مصاحب
بینــی شــده  مدیریــت مصــرف و پاســخگویی بار تابســتان 
ســال 99 اظهــار کــرد: اســتفاده از مولدهــای خــود تامیــن 
ــت  ــای مدیری ــه ه ــه برنام ــگاوات از جمل ــت 6 م ــا ظرفی ب

مصــرف و پاســخگویی بــار ســال جــاری اســت.  
حســین قدیمــی افــزود: در ایــن راســتا برنامــه ریــزی شــده تــا تفاهم 
نامــه همــکاری بــا 144 مشــترک صنعتــی بــا مجمــوع دیمانــد ۵7 
مــگا وات و 700 مشــترک چــاه کشــاورزی بــا دیماند 42 مــگاوات در 

ایــام تابســتان انعقــاد یابد.

وی عنــوان کــرد: برنامــه ریــزی بــرای عقــد تفاهــم نامــه  بــا شــرکت 
پخــش فــرآورده هــای نفتی بــرای اجرای قطــع 2 ســاعته 60 جایگاه 
بــه صــورت دوره ای در ایــام پیــک تابســتان بــه ظرفیــت 2.۵ مگاوات 

از دیگــر برنامــه هــای پیــش بینــی شــده این شــرکت اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت: بــا 
هماهنگــی کــه بــا اســتانداری اردبیــل انجــام مــی دهیــم  ســاعت 
ــد  ــوع دیمان ــا مجم ــا ب ــتان جمع ــک در اس کاری  700 اداره و بان
مصرفــی ۵  مــگا وات در تابســتان ســال جــاری تغییــر ســاعت کاری 

خواهنــد داشــت.
قدیمــی یــادآور شــد: تعدیــل مصــرف روشــنایی معابــر بــا تعویــض 

1۵00 عــدد المــپ LED و نیــز افزایــش کنتورهــای فهــام بــه 6000 
ــد  ــل  انجــام خواه ــتان اردبی ــرق اس ــع ب دســتگاه در شــرکت توزی

یافــت.
 وی بــا بیــان اینکــه در ســال 98 شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
اردبیــل  بــه 1۵8 مشــترک صنعتــی، کشــاورزی، اداری، عمومــی و 
مولدهــای خــود تامیــن پــاداش  1۵ میلیــارد ریالــی پرداخــت  کــرده 
ــترک  ــا 1000مش ــال ب ــود امس ــی ش ــی م ــزود: پیش بین ــت، اف اس
جهــت همــکاری بــا شــرکت توزیع بــرق اســتان تفاهــم نامــه منعقد 
شــود  تــا در صــورت همــکاری از »پــاداش همــکاری«  بهــره منــد 

. ند شو

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

 استفاده از مولدهای خود تامین با ظرفیت 6 مگاوات 
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امور يك : 

به پایان رسیدن قطع دو ساله برق در نقطه مانور بین 
امور یک و امور دو برق اردبیل 

مدیرامــور یــک  بــرق اردبیــل گفــت : بــا نصــب مفصــل چدنــي 
ــی ، مشــکل قطــع دو  ــدر ســه جنوب ــی فی ــل روغن ــر روی کاب ب
ــرق  ــور دو ب ــک و ام ــور ی ــن ام ــور بی ــه مان ــرق در نقط ــاله ب س

ــل  برطــرف شــد. اردبی
حســین دانــش اعــالم کــرد : بــا اتصــال کابــل فیــدر ســه جنوبــی 
ــرق  کــه یکــی از مهــم تریــن شــریانات ارتباطــی در محــدوده ب
اردبیــل اســت ، ایــن امــور  دچــار مشــکالت عدیــده ای در حــوزه 
ــدر 3 و  ــر روی دو فی ــور ب ــات مان ــاد عملی ــرق و ایج ــن ب تامی

8جنوبــی شــده بــود .
وی  اظهــار داشــت : بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه  و  اخــذ 
مجوزهــای  الزم شــهرداری،ترافیک و... بعــد  از دو ســال، فیــدر 
ســه احیــا و کیوســک صفویــه امــور یــک بــرق اردبیــل برقــدار  

شــد.
 مدیــر اموریــک بــرق اردبیــل گفــت در ایــن پــروژه کــه بــه مدت 
دو روز بــه طــول انجامیــد از دو دســتگاه مفصــل چدنــی ۵0*3 و 

10 متــر کابــل روغنی اســتفاده شــده اســت
وی در انتهــا خاطــر نشــان کــرد در آینــده نــه چنــدان دور، ایــن 
ــی  در  ــه زمین ــتگاه رل ــک دس ــب ی ــا نص ــر دارد ب ــور در نظ ام
پســت مرکــز مــدت زمــان تعییــن محــل خطــا در ایــن مســیر 

ــل رســاند. ــه حداق ــا  را ب جدیداالحی

امور دو:

اصالح و رفع حریم شبکه فشار متوسط و ضعیف در 
روستای ینگجه مال محمدرضا 

سرپرســت  امــور 2 بــرق 
اردبیــل از احــداث کابــل 
خودنگهــدار بــه طــول  
ــتای  ــر در روس 1300 مت
مالمحمدرضــا  ینگجــه 

ــرداد. خب
هکوهی  ســیا ضا محمدر
اجــرای  بــا  گفــت:  
ــات  ــادی وعملی ــرح ه ط
در  ریــزی  آســفالت 
مذکــور،  روســتای 
دو  امــور  همــکاران  
بــرق اردبیــل ،پــس از 

ــه طــرح،  ــده و ارائ ــه عمــل آم ــای ب ــی و بررســی ه بازدیدمیدان
نمودنــد. اقــدام  شــبکه  جابجایــی  و  اصــالح  بــه  نســبت 
وی درمورداجــرای ایــن پــروژه گفــت: درایــن اقــدام پایــه هــای 
موجــوددر وســط معابرعمومــی برکنــار،  8 اصلــه پایــه هــای 12و 
9 متــری احــداث و 28 عددکــراس ارم قائــم جهــت رفــع حریــم 

شــبکه نصــب شــد .
 سرپرســت امــور دو بــرق اردبیــل اظهــار داشــت : در ایــن 

اقــدام 1300 متــر کابــل خودنگهــدار احــداث شــد .
ســیاهکوهی خاطرنشــان کرد: بــا احــداث کابــل خودنگهدار،عالوه 
ــزان  ــوی ،می ــرایط ج ــل ش ــان درمقاب ــت اطمین ــش قابلی برافزای
ســرقت ســیم هــا و انشــعاب غیرمجــاز کاهــش قابــل مالحظــه 

ای خواهدداشــت.

تبدیل سیم های مسی به کابل خودنگهداردرمحله 
باغمیشه

سرپرســت امــور2 بــرق اردبیــل ازتبدیــل ســیم هــای مســی بــه 
کابــل خودنگهــدار بطــول 4 کیلومتــر در راســتای طــرح چــاوش 

در محلــه باغمیشــه خبــرداد.
محمــد رضــا ســیاهکوهی افــزود: باتوجــه بــه بررســی بــه عمــل 
آمــده مشــخص گردیدکــه ضعــف بــرق ناشــی از زیادبــودن طــول 

وبارشــبکه بــوده اســت.
ــت  ــب پس ــر درجن ــو 400 آمپ ــب تابل ــا نص ــه داد: ب  وی ادام
کمپکــت باغمیشــه وخــروج 2 فیدرجدیــد فشــارضعیف وتعدیــل 
ــن  ــای غالمی ــرق درکوچــه ه ــف ب ــاژ وضع ــت ولت ــا، اف بارفیدره

ــد. ــرف ش برط
ایــن  در  گفــت:  وی 
ــه  ــات نصــب 7 اصل عملی
پایــه 9 متــری و 3۵متــر 
ــره 70،  ــی نم ــل مس کاب
ارم  کــراس  20عــدد 
قائــم جهــت رفــع حریــم 
همچنیــن  و  شــبکه 
کابــل هــای ســرویس 
اصــالح  مشــترکان 

گردیــد.
ایــن اقدامات در راســتای 

ــدی  ــت من ــش رضای ــات و افزای ــش تلف ــاوش و کاه ــرح چ ط
مشــترکین انجــام گرفــت.

ایجادنقاط رینگ فیدر امورهای ۲و3 در پست زمینی 
پادگان ایستگاه سرعین 

ــی 20  ــل زمین ــل  ازاحــداث کاب ــرق اردبی ــور دو ب سرپرســت ام
ــادگان  ــه طــول 1300مترازپســت زمینــی پ ــاز ب ــت منوف کیلوول
ارتــش  تاپســت زمینــی بانــک ملــی شــهر اردبیــل ، جهــت رفــع 
ــا پســت  ــرق منطقــه وامــکان برقــراری نقــاط رینــگ ب ضعــف ب

همجــوار خبــر داد.
ــی 20  ــل زمین ــي کاب ــل کش ــات کاب ــزود: عملی ــیاهکوهي اف س
کیلوولــت چهــارراه ایســتگاه ســرعین کــه درپــروژه احــداث پــل 
قــدس معیــوب شــده بــود و  ضمــن واردشــدن خســارت ســنگین 
بــه شــبکه موجــب قطــع رینــگ هســته مرکــزی شــهرنیز شــده 
بــود ،بــا پیگیــري مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان اردبیل و توســط 
همــکاران اداره بهــره بــرداری امــور2 ،  درمــدت 4 شــبانه روز،بــه 

پایــان رســید.
وی گفــت : در ایــن اقــدام  کابــل 20 کیلوولــت آومینیومــی منــو 
فــاز کراســلینگ نمــره 120بــه طــول 1300مترولولــه پلیــکا نمره 

10و8 بــه تعــداد44 شــاخه احــداث شــد .
سرپرســت امور2بــرق اردبیــل  گفــت : عــالوه بــر مــوارد ذکرشــده 
نمــره 3*۵0+9۵  فشــارضعیف  باکابــل  فیدرجدیــد  خــروج 
ــکان  ــه وام ــرق منطق ــف ب ــع ضع ــت رف ــر جه ــه طــول 87 مت ب

ــد. ــداث گردی ــت همجواراح ــگ باپس ــاط رین ــراری نق برق
ــرق  ــع ب ــر توزی ــای مدی ــت ه ــان از حمای ــیاهکوهي  در پای س
شهرســتان اردبیــل  در تحقــق و عملیاتــی شــدن عملیــات کابــل 
کشــی  و بازدیدهــای متعــدد از پــروژه  حتــی در پاســی  از شــب 

قدردانــي کــرد.

امور سه:

رنگ آمیزی و اصالح پایه های فلزی روشنایی معابر 
ورودی شهر اردبیل )میدان بسیج تا شهرک نیایش( 

ــرق  مدیــر توزیــع ب
شهرســتان اردبیــل  
جهــت  : گفت
زیباســازی و بهبــود 
ــهرپایه  ــان ش مبلم
فلــزي  هــاي 
معابــر  روشــنایي 

میــدان بســیج تــا شــهرک نیایــش اصــالح و رنــگ آمیــزي شــد.
محمــد حســین دیــده بــان افــزود: واحــد روشــنایی معابــر امــور 
ســه بــرق اردبیــل بــا همــکاری شــهرداری منطقــه ســه، در مــدت 
ــر در  ــه فلــزی معاب ــه رنــگ آمیــزی ۵7 پای یــک هفتــه اقــدام ب

حدفاصــل میــدان بســیج تــا شــهرک نیایــش کــرد.

بهره برداری از دو فیدر فشار متوسط
 از پست فوق توزیع آرتا

ــا همــت همــکاران بهــره  ــرق اردبیــل گفــت : ب ــر امــور 3 ب مدی
ــرق اردبیــل و حمایتهــاي انجــام گرفتــه از  ــرداری امــور ســه ب ب
طــرف مدیــر عامــل، معاونــان ، سرپرســت توزیــع برق  شهرســتان  
اردبیــل ، در مورخــه 99/03/26 دو فیــدر فشــار متوســط از پســت 

فــوق توزیــع آرتــا برقــرار و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
ــار و طــول  وحیــد واحــدی گفــت : ایــن اقــدام  باعــث کاهــش ب
فیدرهــای 4 و 9 غربــی و بهبــود پروفیــل ولتــاژ فیــدر 4 غربــی و 

کاهــش بــار پســت فــوق توزیــع غربــی گردیــد.

ــل از  ــدر قب ــن دو فی ــرداری از ای ــره ب ــت :به ــار داش وی اظه
شــروع پیــک تابســتان )تیــر مــاه( ســالجاری بــا همــت اداره بهره 
بــرداری و همــکاران زیــر مجموعــه در اقدامــی شــبانه روزی بــه 

اتمــام رســید.

افزایش پایداري فیدر ۲ غربي
ســه  امــور  مدیــر 
گفت:بــا برخــي اقدامــات 
تعمیــرات  و  اصالحــي 
غربــي   2 فیــدر  روي 
فیــدر  ایــن  پایــداري  

یافــت. افزایــش 
واحــدي  وحیــد 
گفت:ایــن طــرح  جهــت 
افزایــش رضایــت منــدي 
افزایــش  و  مشــترکین 
قابلیــت اطمینــان شــبکه 
ــش  ــع و کاه ــای توزی ه
 4 توســط  خاموشــی 

گرفــت.   انجــام  عملیاتــي  اکیــپ 
ــوب  ــوزنی معی ــره س ــورد مق ــدام  14 م ــن اق ــزود  :در ای وي  اف
ــوط 20  ــر خط ــان زی ــی درخت ــاخه زن ــا ش ــد و ب ــض ش تعوی
کیلوولــت، نصــب دو ســري  فــاز اسپیســر در نقــاط حادثــه خیــز 
شــبکه ،جابجایــی یــک اصلــه تیــر 12 متــری ،اصــالح 12 مــورد 
ارتباطــات سســت  شــبکه و چرخگــذاری 200 متــر  شــبکه 20 

کیلوولــت،  تعمیــرات فیــدر 2 غربــي انجــام شــد.

مشگین شهر:

استفاده از سرکابل منو فاز به جای سرکابل روغنی 
ــای  ــی فیدره ــی ابتدای ــای روغن ــرکابل ه ــض س ــالح و تعوی اص
مشــگین شــهر بــا ســرکابل منــو فــاز ، جهــت افزایــش قابلیــت 

ــان شــبکه  اطمین
مدیــر بــرق مشــگین شــهر اعــالم کــرد: در راســتای اصــالح و رفع 
نقــاط حادثــه خیــز شــبکه ، ســرخطها ی ابتدایــی فیدرهــای2، 
4و7 مشــگین شــهر کــه بــه صــورت کابــل هــای روغنــی بودنــد 

بــا کابــل هــای منوفــاز خشــک جایگزیــن شــدند.
یعقــوب مجیــدی گفــت : بــا ایــن اقــدام ضمــن افزایــش مقطــع 
کابــل هــا ی مذکــور، قابلیــت اطمینــان شــبکه افزایــش یافــت .
ــای   ــی ه ــات ، خاموش ــن اصالح ــام ای ــا انج ــرد : ب ــالم ک وی اع
ــوادث  ــی و ح ــام بحران ــا در ای ــبکه خصوص ــدت ش ــی  م طوالن
پیــش بینــی نشــده بــه طــور چشــمگیری کاهــش خواهــد یافــت 

ــدی مشــترکان خواهــد شــد. و باعــث رضایتمن

سرکابل زنی ،  پست زمینی انتهای بهشتی 
برق مشگین شهر

از  خروجــی  کابــل    
ــای  ــی  انته ــتهای زمین پس
ســمت  بــه  بهشــتی  
خطــوط  هوایــی فیــدر پنج 
کــه در  ســال های گذشــته 
بــه دلیل نداشــتن ســرکابل 
بالاســتفاده رهــا شــده بــود 

ــد. ــی ش ــالح وبازیاب اص
مشــگین  بــرق  مدیــر 
کرد:کابــل  شــهراعالم 
خروجــی از پســت  زمینــی 
انتهــای بهشــتی   به ســمت 
خــط هوایــی فیــدر پنــج، با 

اســتفاده ازســه دســتگاه ســرکابل   کابــل منوفــاز1*18۵  اصالح 
ــد.  ــاده ش ــروری آم ــع ض ــتفاده در مواق ــت اس ــده و جه ش

  مجیــدی افــزود: بــا اقــدام انجــام یافتــه  نقطــه رینــگ جدیــد 
بیــن فیدرهــای  4 و۵ بــرق مشــگین شــهر ایجاد شــده کــه عالوه 
ــن  ــگ بی ــور ورین ــکان مان ــای شــبکه ام برکاهــش خاموشــی ه
ــع ضــروری وخاموشــی  ــه خصــوص درمواق فیدرهــای شــهری ب

هــای ناخواســته فراهــم شــده اســت.
ــی در  ــل توجه ــگ تاثیرقاب ــکان رین ــن ام ــت :ای ــار داش وی اظه
ــش  ــبکه و افزای ــته ش ــای ناخواس ــی ه ــزان خاموش ــش می کاه

ــت. ــد داش ــدی  خواه رضایتمن

اخبار شهرستان ها
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جمع آوری 350متر از شبکه هوایی ۲0کیلوولت برق 
مشگین شهر وجایگزینی باهادی روکش دار

مدیــر بــرق مشــگین شــهراعالم کــرد: شــبکه هوایــی 20kv بــا 
ســیم لخــت آلومینیومــی کــه در جــاده بیــن باغــات روســتای 
بیجــق واقــع شــده بــود و بــه دلیــل برخــورد پــی درپــی درختــان 
ــروز اتصالــی وقطــع ناخواســته فیــدر  ــا هــادی شــبکه باعــث ب ب

شــماره یــک بــرق مشــگین شــهر مــی شــد اصــالح گردیــد.
مجیــدی ادامــه داد: بــا بازدیــد میدانــی وشناســایی محــل حادثــه 
ــرق  ــک ب ــدر ی ــر ازفی ــول  3۵0مت ــه ط ــی ب ــبکه آلومینیوم ش
مشــگین شــهر کــه بیــن تونلــی از شــاخه هــای درخــت واقــع 
ــن  ــش دار جایگزی ــادی روک ــده وباه ــع آوری ش ــود جم ــده ب ش

ــد  گردی
وی افــزود: بدیــن ترتیــب ضمــن اصــالح نقطــه حادثــه خیــز از 
ــر  ــری شــد. مدی ــک جلوگی ــدر ی ــی و قطــع ناخواســته فی اتصال
ــی  ــدام اصالح ــن اق ــت : ای ــار داش ــهر اظه ــگین ش ــرق مش ب
،تاثیــر فراونــی در کاهــش انــرژی توزیــع نشــده شــبکه وافزایــش 

ــد داشــت. ــدی مشــترکان خواه ــت من رضای

تیم فوتسال مدیریت برق مشگین شهرموفق به کسب مقام 
دوم مسابقات فوتسال ادارات جام 9 دی سال 98 شد

روزیکشــنبه مورخــه 99/4/1  طــی مراســمی و باحضورمســئولین 
اداره ورزش وجوانــان  شهرســتان مشــگین شــهر،  ضمــن اعطــای 
لــوح تقدیــر و یــک عــدد تــوپ ورزشــی بــه عنــوان جایــزه ویــژه 
ــرق  مقــام دوم مســابقات،   از عوامــل و اعضــای تیــم فوتســال ب

مشــگین شــهر تقدیــر وقدردانــی بــه عمــل آمــد.

سرعین :

خط فشار متوسط پیست اسکی آلوارس تعمیر و اصالح شد 
بــرق  وقــت  مدیــر 
افزایــش  از  ســرعین 
ــار  ــبکه فش ــداری ش پای
ــت  ــیر پیس ــط مس متوس
اســکی آلــوارس خبــرداد 
میــر محمــد موســوی 
فشــار  خــط   : گفــت  
متوســط پیســت اســکی 
آلــوارس بــا طــول بیــش 
یکــی  کیلومتــر   1۵ از 

ــی در  ــه حت ــوده  ، بطوریک ــی ب ــر و طوفان ــرف گی ــوط ب از خط
برخــی تابســتان ها بــارش بــرف در ایــن پیســت اســکی مشــاهده 

. شده اســت 
وی گفــت : بــا توجــه بــه اینکه ایــن منطقــه  پذیرای گردشــگران 
زیــادی مــی باشــد ، تعمیــر و اصــالح ایــن خــط از اولویــت هــای 

اصلــی ایــن مدیریــت می باشــد .
مدیــر وقــت بــرق ســرعین گفــت  : ایــن عملیــات بــا حضــور ســه 
اکیــپ اتفاقــات ، تعمیــرات و پیمانــکار صــورت گرفــت و  اقدامات 
ــه شــرح ذیــل مــی باشــد: - تعویــض ۵۵ مقــره  انجــام یافتــه ب

چینــی مــورد دار ) شکســته و مشــکوک بــه اتصــال(
-اصــالح و چفــت و بســت 4۵ کنســول )نگهدارنــده ســیم هــا و 

مقــره هــا(
-تعویض 17 راس تیری

  -تعویض 2۵ جمپر
- فلش کشی 18 اسپن ) حد فاصل 18 تیر برق (

و بــاز و بســت مجــدد اصلــی  9۵ تیــر از جملــه اقدامــات انجــام 
یافتــه بــود .

اصالح کلیه معابر پایه فلزی داخل شهر سرعین 
مدیــر وقــت بــرق ســرعین از ســرویس معابــر پایــه بلنــد فلــزی 

داخــل شهرســرعین خبــر داد 
ــا توجــه  ــزود : ب ــر اف ــن خب ــا اعــالم ای ــر محمــد موســوی ب  می
بــه توریســتی بــودن شــهر ســرعین ، اصــالح روشــنایی معابــر از 
اهمیــت ویــژه ای بــر خــوردار مــی باشــد بــه گونــه کــه هــر نــوع 
ــر از 2 ســاعت  ــر در ســامانه 121 در عــرض کــم ت ــده معاب پرون

بررســی و رفــع عیــب مــی گــردد .
ــد هــای  ــز طــی بازدی ــد نی ــه بلن ــر پای ــار داشــت ؛ معاب وی اظه

هفتگــی بررســی و در کمتریــن زمــان ممکــن نســبت بــه اصــالح 
چــراغ هــای خامــوش و معیــوب اقــدام مــی شــود .

مدیــر بــرق ســرعین خاطــر نشــان کــرد : طــی آخریــن ســرویس 
معابــر حــدود 4۵ عــدد چــراغ روشــنایی معابــر در داخــل شــهر 

اصــالح گردیــد .

اصالح ایرادات فیدر ۲ سرعین 
ــدر 2  ــرادات فی ــرق ســرعین از اصــالح ای ــت ب سرپرســت مدیری

ــر داد . ســرعین خب
ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود : طــی بررســی هــای  بابــک نجفــی ب
میدانــی و دقیــق فیــدر 2 ســرعین ، و طــی برنامــه ریــزی انجــام 
یافتــه بــا همــکاری خــط گــرم نســبت بــه اصــالح ایــرادات اقــدام 

شــد .
ــات  ــض ارتباط ــات تعوی ــن عملی ــرد : در ای ــان ک ــر نش وی خاط
ــش دار ،  ــل روک ــه کاب ــر ب ــدد جمپ ــل 20 ع ــت ، تبدی 1۵ پس
اصلــی نمــودن 4۵ مقــره ، تعویــض 18 مقــره معیــوب و همچنین 
ــه بهداشــت و 12۵  ــت آمپــر خان احــداث دو پســت 100 کیلوول
کیلوولــت امپــر رحیمــی بــه صــورت خــط گــرم و بــدون 

خاموشــی انجــام شــد.

خلخال:

مرحله دوم اصالح خط ۲0 کیلوولت روستای بفراجرد 
خلخال اجرا شد

مدیــر وقــت بــرق خلخــال ضمــن اعــالم خبــر فــوق گفــت: اکیپ 
تعمیــرات و نگهــداری خــط متشــکل از تعــداد چهــار گــروه مجهز 
بــه ماشــین آالت و تجهیــزات مناســب توانســتند ،10 کیلومتــر از 
ــاه  ــرد و خانق ــای بفراج ــتا ه ــت روس ــو ول ــط 20 کیل ــیر خ مس

بفراجــرد را اصــالح و بــاز ســازی نماینــد .
ســیدی افــزود: در ایــن اقــدام تعــداد 90 عــدد مقــره ی ســوزنی 
ــر کنــار ، 40 عــدد پیــن  تعویــض ، 3 عــدد کات اوت معیــوب ب
طرفیــن ریــگالژ ، 3۵ عــدد پیــن راس تیــر اچــار کشــی و تعــداد 

2 فاصلــه چــرخ گــذاری انجــام شــد .
ــط  ــکو کات اوت در اول خ ــاع س ــالح ارتف ــه اص ــن ب وی همچنی
روســتای خانقــاه بفراجــرد اشــاره کــرد و گفــت : ارتفــاع کات اوت 

بــه دلیــل نامناســب بــودن اصــالح گردیــد .
مدیــر وقــت بــرق خلخــال در ادامــه گفــت : خــط 20 کیلــو ولــت 
ــر  ــور و پ ــب العب ــای صع ــاد شــده ، جــزء خــط ه روســتاهای ی
عارضــه در ایــام زمســتانی ســال میباشــد ، امیــد اســت در آینــده 

دیگــر شــاهد قطعــی فیــدردر مســیر هایــی فــوق نباشــیم.

شبکه ۲0 کیلوولت  و400ولت جانبازان خلخال اصالح شد
مدیــر وقــت بــرق خلخــال گفــت : شــبکه 20 کیلوولــت و 400 
ــر  ــر کــج شــده ب ــازان خلخــال اصــالح و تی ــت شــهرک جانب ول

کنــار شــد.
ــب  ــت مناس ــا مدیری ــه ب ــات ک ــن عملی ــزود :در ای ــیدی اف س
همــکاران در طــی دو ســاعت خاموشــی انجــام شــد ، خــط 20 
ــل  ــا کاب ــت ب ــر و خــط 400 ول ــول 400 مت ــه ط ــت ب ــو ول کیل

ــد. ــالح ش ــر اص ــول 200 مت ــه ط ــدار ب ــود نگه خ
وی همچنیــن اظهــار کــرد: بدلیــل پیــچ خــوردن آرایــش خــط 
فــوق همــواره در ایــن نقطــه شــاهد خاموشــی بودیــم کــه امیــد 
مــي رود  بــا ایــن اقــدام دیگــر شــاهد خاموشــی در خــط فــوق 

نباشــیم .

مشکالت برق رساني به پروژه پل معلق ازناو خلخال 
مرتفع شد

ــال  ــه خلخ ــام جمع ــا ام ــدار ب ــال در دی ــرق خلخ ــت ب سرپرس
گفت:طــي جلســات متعــدد کــه بــا پیمانــکار و مســئولین 
داشــتیم مســیر انتقــال بــرق بــه پــروژه مشــخص شــده و طــرح 

ــد. ــي باش ــرا م ــاده اج ــاني آم ــرق رس ب
ــر ســیمتري  رســول زارع هــم چنیــن از تکمیــل روشــنایي معاب

ــر داد . ــک خب ــده نزدی قــدس در آین

رفع قطعي برق ناشي از سیل روستاي مصطفی لو 
حضور اکیب تعمیرات ومدیریت بحران 

در سیل  روستای مصطفی لو
ــه محــض دریافــت  ــرق خلخــال گفــت: ب ــت ب سرپرســت مدیری
ــتاد  ــوی س ــو، از س ــی ل ــتای مصطف ــیل درروس ــوع س ــر وق خب
ــرات  ــب تعمی ــر ، اکی ــاعت16  24 تی ــداری درس ــران فرمان بح

ومدیریــت بحــران  بــرق خلخــال بــا تجهیــزات  الزم بــه محــل 
ــزام شــدند. اع

رســول زارع افزود:درایــن عملیــات همــکاران بــرق خلخــال 
ــوار ســیل زده روســتاي مصطفــی  مشــکل قطعــي بــرق 22 خان

ــد. ــرف کردن ــو را برط ل
وي  در خصــوص وضعیــت فعلــی بــرق ســیل زدگان گفــت :بــرق 
تمامــی روســتا دایــر بــوده و همــکاران بــرق خلخــال  تــا پایــان 

امدادرســانی درمحــل اســکان  حضــور خواهنــد داشــت.

كوثر:

احداث دو کیلومتر خط فشار متوسط هوایی جهت ایجاد 
رینگ برای ساختمان  اداری مدیریت برق شهرستان کوثر 
مدیــر بــرق شهرســتان کوثــر از احــداث دو کیلومتــر و همچنیــن 
اصــالح یــک کیلومترخــط فشــار متوســط هوایــی جهــت 

ــه  ــگ وتغذی ــکان رین ام
اداری  ســاختمان 
مدیریــت بــرق کوثــراز 
مصوبــه  دوفیدرطبــق 

داد. خبــر  توانیــر 
ســاعدی  شــهرام   
گفــت : فیــدر 6 کوثــر 
ــهری  ــده ش ــه کنن تغذی
ــدر  ــن فی ــاس تری و حس
اســت  مدیریــت  ایــن 
ازایــن  قســمتی  کــه 
فیدرازمســیر کوهســتانی 
العبــوری  صعــب  و 
عبــور مــی کــرد کــه 
درفصــل زمســتان بــه 
العبــور  صعــب  دلیــل 
ــر و  ــت تعمی ــودن جه ب
بامشــکالت  نگهــداری 

شــد  مــی  مواجــه  ای  عدیــده 
وی گفــت :  بــا احــداث خــط جدیــد واصــالح قســمتی از خــط 
فشــار متوســط قبلــی عــالوه بــر رفــع ایــن مشــکل امــکان رینگ  
ــق  ــتای تحق ــدر در راس ــراز دو فی ــرق کوث ــاختمان اداری ب س
ــدر  ــاختمان اداری از دوفی ــه س ــی برتغذی ــر مبن ــنامه توانی بخش

فراهــم شــد.
مدیــر بــرق کوثــر اظهــار داشــت : اصــالح خــط فــوق بــه طــول 

یــک کیلومتــر بــدون خاموشــی انجــام شــد.
وی بیــان کــرد : در آینــده ی نزدیــک ،  بــا نصــب ســه دســتگاه 
ــداری  ــوری و پای ــاط مان ــاماندهی نق ــکان س سکســیونر گازی ام

شــبکه نیــز بهبــود خواهــد یافــت  .   
شــهرام ســاعدی  عنــوان کــرد  : در ایــن اقــدام  26 اصلــه تیــر 
بتونــی  ،  96 دســتگاه کــراس ارم قائــم دو متــری نصــب گردیــد.

انجام پروژه  رفع حریم عمودی شبکه هوایی ۲0 کیلوولت 
ایستگاه راه آهن شهرستان کوثر

 مدیــر بــرق کوثــر از رفــع حریــم واصــالح شــبکه فشــار متوســط 
هوایــی جــاده ایســتگاه راه آهــن شهرســتان کوثــر خبــر داد.

شــهرام ســاعدی بیــان کــرد: جهــت اجــرای ایــن پــروژه 2 اصلــه 
پایــه بتونــی 11متــری برکنــار و2اصلــه پایــه بتونــی 1۵ متــری 
نصــب شــد  کــه پــس از آن ارتفــاع شــبکه بــه بیــش از 10متــر 

از ســطح جــاده افزایــش یافــت .
وي  افــزود : ایــن پــروژه  بــه درخواســت شــرکت راه آهــن جهــت 
ترفیــع ورفــع حریــم شــبکه ، توســط همــکاران مدیریــت بــرق 

شهرســتان کوثــر انجــام یافــت.

تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار
در شهرستان کوثر 

ــع  ــاوش و رف ــرح چ ــتای  ط ــت : در راس ــر گف ــرق کوث ــر ب مدی
ضعــف بــرق  ، شــبکه مســي منطقــه دو شــهری خیابــان 
ــد     ــل ش ــدار تبدی ــل خودنگه ــه کاب ــتان ب ــی شهرس طباطبای

ــش  ــروژه را کاه ــن پ ــراي ای ــدف از اج ــن ه ــاعدی همچنی س
تلفــات ،  جلوگیــری از ســرقت ســیمهای مســی وبرقهــای 
غیرمجــاز عنــوان کــرد و گفــت : همزمــان بــا اجــرای ایــن پــروژه  

ــد. ــام ش ــز انج ــترکین نی ــعابات مش ــل انش ــالح کاب اص

اخبار شهرستان ها
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نیر:

راه اندازی مجدد توربین بادی شهرستان نیر
 بعد از چند ماه خرابی

توربیــن بــادی شهرســتان نیــر بعــد از چنــد مــاه خرابــی و  عقــد 
ــت  ــن شهرســتان جه ــا مشــترکان ای ــکاری ب ــه  هم ــم نام تفاه

کاهــش پیــک بــار ، مجــددا راه انــدازی شــد.
مدیــر بــرق نیــر گفــت:  توربیــن بــادی 620 کیلــو واتــی نیــر ، 
کــه چنــد مــاه گذشــته بــه علــت خرابــی متوقــف شــده بــود، بــا 
ــدازی و  ــرق منطقــه ای اذربایجــان راه ان پیگیــری از همــکاران ب
از چنــد روز گذشــته  فعالیــت مجــدد ایــن توربیــن  آغــاز شــد .

پرویــز اخــوان اظهــار داشــت :  بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف برق 
ــار شــبکه  در فصــول گــرم ســال و در راســتای کاهــش پیــک ب
، تفاهــم نامــه همــکاری بــا بیــش از 30 مشــترک دیمانــدی در 
ســاعات اوج بــار شــبکه  منعقــد شــد تــا از پیــک بــار تابســتان بــا 

موفقیــت عبــور کنیــم .

ایجاد فیدر پنج نیر از پست فوق توزیع 63 کیلو ولت نیر
مدیــر بــرق نیــر از ایجــاد فیــدر پنــج در شــهرک صنعتــی شــهید 

صوابــی نیــر خبــر داد.
اخــوان اعــالم کــرد: طراحــی و اجــرای پــروژه بــه اتمــام رســیده و 

جهــت عقــد قــرارداد بــا شــرکت شــهرک هــا اقــدام شــده اســت.
وی افــزود: فیــدر پنــج نیر در راســتای پاســخگویی به مشــترکین 
دیمانــدی ، در چنــد ســال گذشــته بیــش از 20 فــروش انشــعاب 
ــب 10  ــگاوات و نص ــاالی 2 م ــرارداد ب ــوع ق ــا مجم ــدی ب دیمان
دســتگاه ترانســفور ماتــور توزیــع در ناحیــه صنعتــی نیــر اقــدام 

شــده اســت.

نصب چراغ های ال ای دی در روستاهای بخش مرکزی و 
کوراییم شهرستان نیر

ــرق نیــر گفــت:  ــر ب مدی
ــتگاه  ــب 4۵ دس ــا نص ب
چراغ ال ای دی 30 وات 
ــش  ــتای بخ در 1۵ روس
مرکــزی و کوراییــم در 
از  دار  مشــکل  نقــاط 
نظــر روشــنایی ،کمبــود 
تعــدادی  روشــنایی 
تــا  روســتاها  ایــن  از 
حــدودی برطــرف شــد.

ــر  ــنایی معاب ــژه روش ــت وی ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــوان اف اخ
ــن  ــرق، ای ــترکان ب ــدی مش ــزان رضایتمن ــا می ــاط آن ب و ارتب
مدیریــت تــالش مــی کنــد تــا در کمتریــن زمــان ممکــن نســبت 

ــد. ــدام نمای ــر اق ــای معاب ــه ســرویس وحــل خاموشــی ه ب

پارس آباد:

سه برابر شدن پیک بار تابستان نسبت به سایر فصول
 در شهرستان پارس آباد 

سرپرســت مدیریــت بــرق پــارس آبــاد بــا توجــه بــه افزایــش ســه 

برابــری پیــک بــار تابســتان نســبت بــه ســایر فصــول ،همــکاران و 
مــردم را بــه مدیریــت مصــرف بــرق دعــوت کــرد.

ــتان  ــک تابس ــذر از پی ــی گ ــه هماهنگ ــدي  در جلس ــي جاه عل
ســال 1399 کــه بــا حضــور روســای ادارات ایــن مدیریــت  برگزار 
ــد  ــفورماتورهای جدی ــرداری از ترانس ــره ب ــر ضــرورت به ــد، ب ش

االحــداث تاکیــد کــرد .
وي از ضــرورت تشــکیل اکیــپ هــای کمکــی جهــت پاســخگویی 
ــر داد و  ــی خب ــان خاموش ــدت زم ــش م ــترکان و کاه ــه مش ب
خواســتار اســتفاده از تمامــی امکانــات و پتاســیل همــکاران جهت 

گــذر از پیــک تابســتان 1399شــد.
ــد مســتمر  ــر ضــرورت بازدی ــان ب ــرق مغ ــت ب سرپرســت مدیری
ــی شــهری و روســتایي   ــی و هوای ــای زمین ــه از پســت ه و روزان
تاکیــد کــرد و رفــع اشــکاالت بوجــود آمــده در اســرع وقــت  را 

خواســتار شــد .

بیله سوار:

احداث پست هوایی در روستای سلحشور جعفرآباد
ــداث  ــوار از اح ــه س ــرق بیل ــت ب سرپرس
پســت هوایــي در روســتاي سلحشــور 

جعفرآبــاد خبــر داد.
جــوادي افــزود  بــا توجــه بــه اینکــه فیــدر 
ــد   ــي باش ــه م ــاي پرعارض ــزو فیده ۵ ج
ــه  ــد  ب ــی جدی ــت هوای ــداث پس ــا  اح ب
ــبکه  ــر  و ش ــت آمپ ــت ۵0 کیلوول ظرفی
فشــار متوســط  بــه طــول 340 متــر 

ــد. ــرف ش ــرق برط ــف ب ــکل ضع مش

اصالح و تعویض ارتباط سرکابل های خروجی از پست 
63 به خط ۲0 کیلوولت  

سرپرســت بــرق بیلــه ســوار گفــت :بــا اصــالح و تعویــض ارتبــاط 
ســرکابل هــای خروجــی از پســت 63 بــه خــط 20 کیلوولــت گام 
موثــری جهــت گــذر از پیــک تابســتان آتــی و پایــداری شــبکه 

برداشــته شــد.    
ــدت  ــه م ــه ب ــق خاموشــی بابرنام ــزود: مطاب ــم جــوادي اف ابراهی
ــای  ــه از فیدره ــاد ک ــدر ۵ جعفرآب ــر روي  فی ــاعت ب ــک س ی
ــت  ــی پس ــرکابلهای خروج ــود ،س ــی ش ــوب م ــه محس پرعارض
ــالح  ــدی  اص ــز کن ــت عزی ــط 20 کیلوول ــه خ ــت ب 63  کیلوول

ــد. ــض ش و تعوی
وي ادامــه داد : بــا برکنــاری پایــه هــای فشــار متوســط بــه تعــداد 
ــض  ــز تعوی ــهری و نی ــتگی ش ــظ آراس ــور حف ــه منظ ــه ب ۵ اصل
مقــره مــورددار در داخــل شــهر بــه تعــداد 12 عــدد بــرای مقابلــه 
بــا خاموشــی هــای ناخواســته توســط اکیــپ اتفاقــات بیلــه ســوار 

اقــدام شــد.

نمین :

اصالح خط پاسگاه مرزی عنبران توسط اکیپ تعمیرات  
مدیریت برق نمین

ــران   ــرزي عنب ــن گفت:اصــالح خــط پاســگاه م ــرق نمی ــر ب مدی
باتعویــض  12 مقــره بشــقابی و6 مقــره ســوزنی و 3 اصلــه 
ــی کــردن) باندینــک ( انجــام شــد. چرخگــذاری و10مــورد اصل

کیــوان وفاخــواه افــزود: بــه علــت  کوهســتانی بــودن ونداشــتن 

جــاده در مســیر تیــر 
خــط  هــاي   بــرق 
 ، عنبــران  پاســگاه 
دســت رســی بــه شــبکه 
ــوی  ــد ج ــرایط ب در ش
صــورت  ســختی  بــه 

مــی گرفــت.
 : داشــت  اظهــار  وي 
ایــن تعمیــرات باعــث 
ــدم  ــداری شــبکه وع پای
شــرایط  در  خاموشــي 
ــود. ــي ش ــوي م ــد ج ب

اصالح و ساماندهی فیدر ۲ شهرک صنعتی شماره ۲ 
فیــدر 2 شــهرک صنعتــي شــماره  2  توســط اکیــپ تعمیــرات 

مدیریــت بــرق نمیــن اصــالح و ســاماندهي شــد.
مدیــر بــرق نمیــن گفــت : بــا انجــام ایــن پــروژه قــدرت مانــور در 
روی فیــدر 2 شــهرک بــا ورود و خــروج کابــل در  پســت کمپکت 

رویــای هفــت آســمان بــا قطــع و وصــل دژنکتــور محقق شــد.
کیــوان وفاخــواه افــزود:  ایــن عملیــات باعــث کاهــش تعــداد و 
زمــان قطعــی روی مشــترکین حســاس شــهرک و پاییــن آمــدن 

انــرژی توزیــع نشــده مــی شــود . 
وي گفــت : در طــول یکســال گذشــته انجــام پــروژه هــای مشــابه 
ــان  خاموشــی های  ــد باعــث کاهــش زم و ایجــاد دو فیــدر جدی
بــا برنامــه و رفــع اتصــال در کوتــاه تریــن زمــان شــده و افزایــش 
ــال  ــه دنب ــي 2 را ب ــهرک صنعت ــترکین ش ــدی مش ــت من رضای

داشــته اســت

گرمي:

احداث و اصالح شبکه فشار متوسط دو مداره
 داخل شهر گرمي

گرمــی  بــرق  مدیــر 
اصــالح  و  احــداث  از 
ــط  ــار متوس ــبکه فش ش
دو مــداره در راســتاي 
ــاد  ــاوش و ایج ــرح چ ط
داخــل  فیــدر جدیــد 
ــر داد. ــي خب شــهر گرم

ــدف  ــي ه ــاپور عباس ش
ــروژه  ــن پ ــراي ای از اج
ــور،  ــدرت مان را ایجــاد ق
و  شــبکه  پایــداری 
کاهــش تلفــات  عنــوان  
ــت  ــت : جه ــرد و گف ک
ایــن طــرح ،  اجــراي 

شــبکه فشــار متوســط بــه طــول 2کیلومتــر  بــا نصــب 1۵ اصلــه 
ــر شــبکه20کیلوولت و1.۵  ــی 2 کیلومت ــری ،جابجای ــر 12 مت تی

کیلومتــر  شــبکه 400 ولــت ، احــداث شــد.
ــدر 4  ــار فی ــش ب ــد را  ، کاه ــدر جدی ــداث فی ــاي اح وي مزای
گرمــي بــه نصــف ، قابلیــت جابجایــی بــار در زمــان خاموشــی هــا 

ــام بــرد. و کاهــش نــرخ انــرژی توزیــع نشــده ن

اخبار شهرستان ها

همکاران گرامی

جنــاب آقایــان  فردیــن طهماســبی ، بهنــام محمــودی ، حســن شــاهی ، ســعید وزیــري ، 

یوســف صاحــب الزمانــی ، حبیــب  وطــن  خــواه ، توحیــد رســتم نــژاد     

ــد  ــان را تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداون مصیبــت وارده در غــم از دســت دادن عزیزانت
ســبحان بــرای آن مرحومــان غفــران و رحمــت الهــی  و بــرای حضــرات عالــی و 

دیگــر ســوگواران صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.

     روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

خانــواده هــای محتــرم  همــکاران 
ــادروان  ــان ش ــان مرحوم ــته عزیزم بازنشس
قــدرت گل قاســمی و غالمحســین فرح دوســت
بــا نهایــت تاثــر و تالــم فــراوان همــکاران 
بازنشســته عزیزمــان مرحومــان شــادروان حســن 
ــی را  ــی  دار فان ــید اردبیل ــن رش ــری و بهم طاه
ــای  ــواده  ه ــه خان ــیله ب ــن وس ــد  بدی وداع گفتن
ــه  ــه و  کلی ــت رفت ــزان از دس ــرم  آن  عزی محت

ــم . ــی نمایی ــرض م ــلیت ع ــکاران تس هم
  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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 جمعــی از خبرنــگاران گــروه رســانه ای بــرای اردبیــل ،  ششــم خــرداد ماه ســالجاری به مناســبت 27 اردیبهشــت 
روز جهانــی ارتباطــات و روابــط عمومــی بــا حضــور درمحــل کار همــکاران روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان از همــکاری صمیمانــه کارکنــان روابــط عمومــی توزیــع بــرق اســتان بــا مطبوعــات و رســانه هــای اســتان  

ــر کردند. تقدی
در ایــن مراســم بــا اهــدای لــوح تقدیــر و هدایایــی از مهــرداد ســلیمی مدیــر اســبق روابــط عمومــی شــرکت توزیع 

نیــروی بــرق  اســتان اردبیــل تشــکر و قدردانــی کردند.

ــع انســانی  ــت مناب ــرق اســتان توســط معاون ــع ب ــوآوری شــرکت توزی اولیــن پنــل ن
ــن ،  ــل ، معاونی ــور مدیرعام ــش و حض ــت دان ــری مدیری ــه راهب ــکاری کمیت ــا هم و ب
مدیــران ارشــد و خبــرگان حــوزه بهــره بــرداری شــرکت در روز پنــج شــنبه مورخــه 

ــزار شــد. ــاق جلســات ســتاد شــرکت برگ 99/04/05 در محــل ات
دبیرکمیتــه مدیریــت دانــش شــرکت گفــت :  در ایــن پنــل ابعــاد فنــی و مدیریتــی چهــار نــوآوری 
کارکنــان شــرکت تحــت عناویــن »چــراغ هــای رســام- امــور3 بــرق اردبیــل« ، »آرایــش ابداعــی 
ــرق ســرعین« و »اصــالح ســاعت هــای نجومــی -  ــر « ، »دســتگاه کاتریــن- ب ــرق کوث شــبکه - ب

امــور 2 بــرق اردبیــل« توســط تیــم هــای نــوآور معرفــی  شــد 
ســعید رحیمــی اظهــار داشــت: نــو آوری هــا توســط خبــرگان پنــل کــه شــامل نماینــدگان معاونــت 
بهــره بــرداری و دیســپاچینگ و روســای ادارات بهــره بــرداری و نگهــداری شــبکه واحدهــای اجرایی 

بــود مــورد ارزیابــی، تحلیــل و بحــث و هــم اندیشــی جهــت بهبــود قــرار گرفــت.
ــتفاده از  ــرورت اس ــن ض ــرداری و همچنی ــره ب ــاخت ،  به ــی س ــی چگونگ ــد فن ــزود : در بع وی اف
نــوآوری هــا بــه لحــاظ فنــی و ایمنــی مــورد بررســی تخصصــی قــرار میگیــرد. و در بعــد مدیریتــی 
ــری )Imitability(  و  ــی )Rareness( ، تقلیدپذی ــادی )Value( ، کمیاب ــزان ارزش اقتص می

ــوآوری هــا مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد. ســازمان یافتگــی )Organization( ن
 دبیرکمیتــه مدیریــت دانــش شــرکت اعــالم کــرد : بــا توجــه بــه اینکــه حمایــت مدیریتــی یکــی 
از ارکان اصلــی انگیزاننــده بســط ایــده هــای نوآورانــه مــی باشــد در ایــن پنــل معاونیــن و مدیــران 
ــی خــود را در  ــی - مدیریت ــوارد ضــرورت نظــرات فن ــز حضــور داشــتند و در م ارشــد شــرکت نی

خصــوص نــوآوری هــا مطــرح کردنــد.
ســعید رحیمــی افــزود : انتظــار  اســت بــه حــول و قــوه الهــی بــا انجــام منظــم پنــل هــای نــوآوری 
در عرصــه هــای مختلــف فعالیــت هــای شــرکت،  بــا ویژگــی هــای کــه از حیــث ترکیــب اعضــا و 
محتــوای جلســات ذکــر شــد ؛  فعــاالن مرتبــط بــا ارزش پیشــنهادی خــود را  هــر چــه بیشــتر  بــه 
ســمت هــم آفرینــی نــوآوری)co-creation of innovation( ســوق دهــد تــا از ایــن رهگــذر  
شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــه عنــوان یــک شــرکت پیشــرو در عرصــه ارائــه خدمــات بــه مــردم 

شــریف منطقــه باشــد .

برگزاری اولین پنل نوآوری در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

حضور جمعی از خبرنگاران گروه رسانه ای
 در محل کار کارکنان روابط عمومی

 جهت تقدیر از کارکنان دفتر روابط عمومی 

مانــور اطفــاي حریــق در محــل محوطــه انبارمرکــزي  شــرکت توزیــع نیــروي برق اســتان 
اردبیــل و بــا حضــور نگهبانــان و پرســنل دفتــر حراســت و امــور محرمانــه  برگزار شــد.

مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت در تشــریح اهــداف برگــزاري ایــن مانــور گفــت: مانــور 
ــر  ــق و حــوادث غی ــه حری ــا هرگون ــه ب ــه منظــور مقابل ــه هــر ســاله و  ب ــق برنام ــق طب ــاي حری اطف
مترقبــه  در قالــب آمــوزش حریــق ، طبقــات حریــق و انــواع خامــوش کننــده هــاي دســتي وتناســب 

نــوع خامــوش کننــده بــا نــوع حریــق  بصــورت عملــي انجــام مــي شــود.
علــي نظــري افــزود: فراگیــری ایــن مهــارت هــا باعــث مــی شــود کــه افــراد بتواننــد در مواقــع مواجهــه 
شــدن بــا اتفاقــات و حــوادث غیرمترقبــه بــه طــور صحیــح و آگاهانــه عکــس العمــل نشــان دهنــد و 
بــا بــه کارگیــری تکنیکهــای اصولــی خســارات و زیــان هــای احتمالــی را بــه حداقــل ممکــن کاهــش 

. هند د
وي بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن نــوع مانــور هــا در آمادگــی نگهبانــان  شــرکت بــرای مقابلــه بــا شــرایط 
اضطــراری گفــت: از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن مانــور مــي تــوان بــه آگاهــی دادن و ایجــاد توانمنــدی 

نگهبانــان شــرکت خصوصــا بــا توجــه بــه شــرایط فنــي و عملیاتــي شــرکت اشــاره کــرد. 
هــم چنیــن طبــق برنامــه و بــا هماهنگــی دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات شــرکت  مانــور اطفــاي 
حریــق در امــور دو ،مدیریــت  بــرق نمیــن ،بیلــه ســوار ، مشــگین شــهر،کوثر،گرمي و خلخــال برگــزار 

شــد.

برگزاري مانور اطفاي حریق ویژه نگهبان  شرکت
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ــرق   ــاي ب ــت ه ــپاچینگ و فوری ــور دیس ــر ام مدی
گفــت: مرکــز فوریتهــای بــرق خــط مقــدم و گلوگاه 
پاســخگویی بــه مشــترکان و مــردم شــریف اســتان 
ــز ۱2۱  ــا مرک ــدگان ب ــاس گیرن ــم تم ــت و تکری اس

یکــی از اولویتهــای مهــم ایــن امــور  مــی باشــد.
علــي قلــي نــژاد  میانگیــن تمــاس  روزانــه بــا ســامانه 121 
ــداد   ــزود: از تع ــرد و اف ــوان ک ــاس عن ــتان 640 تم را در اس
ــه  ــاعت ب ــر س ــط در ه ــور متوس ــده بط ــه ش ــاس گرفت تم
تمــاس 9۵ درصــد  مشــترکین پاســخ داده شــده کــه از ایــن 

تعــداد ۵ درصــد ، تمــاس از دســت رفتــه بــوده اســت.
 وي   گفــت: ایــن ســامانه بــه عنــوان پــل ارتباطی مســتقیم 
بیــن مــردم و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  
اســت و  امــور دیســپاچینگ و فوریــت هــاي بــرق  در 

راســتای رضایتمنــدی مشــترکان و بــه صــورت 24 ســاعته و 
بــا هــدف پیگیــری و برطــرف کــردن مشــکالت مشــترکانی 
ــه خدمــت مــي  ــا مرکــز 121 تمــاس مــی گیرند،ارائ کــه ب

نمایــد.
ــه  ــرق  ادام ــاي ب ــت ه ــپاچینگ و فوری ــور دیس ــر ام مدی
ــورد  ــدگان، برخ ــاس گیرن ــا تم ــب ب ــخگویی مناس داد: پاس
شایســته بــا مشــترکان، اخــالق مــداری، تکریــم مخاطــب و 
پاســخگویی صحیــح و پیگیــری تمــاس هــای مخاطبــان بــا 
شــرکت در خصــوص اتفاقــات شــبکه یکــی از اولویــت هــای 

کاری ایــن امــور مــی باشــد .
ــه  ــروز هرگون ــورت ب ــت در ص ــردم خواس ــژاد از م ــي ن قل
خاموشــی مــوردی و یــا قطعــی بــرق، مــوارد را بــه ســامانه 

ــد ــالم کنن ــرق 121 اع ــای ب فوریت ه

ــه  ــروز هرگون ــورت ب ــت در ص ــردم خواس ــژاد از م ــي ن قل
خاموشــی مــوردی و یــا قطعــی بــرق، مــوارد را بــه ســامانه 

ــد. ــالم کنن ــرق 121 اع ــای ب فوریت ه

 در ایــن نشســت  هــم افزایــی و تبــادل تجربیــات 
در زمینــه اجــرای برنامــه هــای مدیریــت مصــرف 
بــرق ،  سرپرســت دفتــر روابــط عمومــی و رئیــس 
ــرکت  ــم ش ــرح تکری ــی و ط ــط عموم ــروه رواب گ

حضــور یافتنــد. 
مدیــر کل دفتــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
ــور  ــت عب ــی جه ــرفصل اجرای ــر 10 س ــر ب ــرکت توانی ش
موفــق از اوج مصــرف بــرق در تابســتان تاکیــد کــرد.

ــدون  ــتان ب ــه تابس ــق برنام ــت: تحق ــی گف ــوذر صالح اب
ــر  ــکان پذی ــردم ام ــی م ــی و همدل ــا همراه ــی ب خاموش
ــت  ــر اهمی ــیار پ ــا بس ــی ه ــط عموم ــش رواب ــت و نق اس

ــت.  اس
 وی اظهــار کــرد: کارکنــان روابــط عمومــی بایــد همــواره 
پویــا باشــند و در راســتای تولیــد و نشــر محتــوای یکپارچه 
ــتفاده از  ــا اس ــر و ب ــرکت توانی ــری ش ــا راهب ــی ب موضوع

ظرفیــت اســتانی کوشــا باشــند.

ــر  ــر ب ــرکت توانی ــت :  ش ــی گف ــین قدیم  حس
اســاس مقــدار تولیــد بــرق در کل کشــور و ظرفیــت 
نیروگاههــای موجــود  و بــر اســاس مصــرف شــرکت 
هــای توزیــع و صنایــع نســبت بــه اعــام ســهمیه 
مجــاز مصــرف بــرق در پیــک روز بصــورت هفتگــی 

ــه اقــدام مــی کنــد. و بعضــا بــه صــورت روزان
ــع موظــف و  ــای توزی ــر اســاس آن شــرکت ه ــزود: ب وی اف
ــار  ــک ب ــرل ســقف پی ــه کنت ــا نســبت ب ــف هســتند ت مکل

ــد.  ــدام نماین ــی خــود اق مصرف
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــوان ک ــع عن ــل شــرکت توزی ــر عام  مدی
متغیــر بــودن مصــرف بــرق و عــدم امــکان ذخیــره ســازی 
ــروری  ــرق ض ــرف ب ــد و مص ــن تولی ــوازن بی ــزوم ت آن ، ل
اســت  لــذا جهــت کنتــرل پیــک شــبکه سراســری و عــدم 
تجــاوز از مقــدار تولیــد کل شــبکه سراســری ، شــرکت هــای 
ــه کنتــرل پیــک و مدیریــت مصــرف مــی  توزیــع مکلــف ب
باشــند کــه بــرای تحقــق ایــن امــر اقداماتــی بــه شــرح ذیــل 

صــورت گرفتــه اســت:

ــامانه  ــتفاده از س ــا اس ــران ب ــرق ای ــبکه ب ــت ش 1- مدیری
ــدام  ــری شــده مســتمر ) م ــدازه گی ــای ان ــت داده ه مدیری
ــد و مصــرف کل شــبکه  ــزان تولی ــرل می ــه کنت ( نســبت ب
بــرق ایــران اقــدام مــی نمایــد. ایــن ســامانه دیمانــد مصرفی 
کلیــه شــرکتها و همچنیــن مقــدار تولیــد کلیــه نیروگاهها را 
بصــورت لحظــه ای نمایــش مــی دهــد. در این ســامانه مقدار 
ــه در صــورت  ــده ک ــز ثبــت گردی پیــک مجــاز شــرکتها نی
تخطــی و تجــاوز از پیــک مجــاز ،بــه صــورت هشــدار قابــل 

نمایــش مــی باشــد.
ــای  ــد قرارداده ــه عق ــبت ب ــع نس ــای توزی ــرکت ه 2- ش
مختلــف بــا صاحبــان صنایــع ، چاههــای کشــاورزی ، 
ــا بســته هــای  ــدام نمــوده و ب مشــترکان پرمصــرف و ..... اق
ــش  ــرف و کاه ــت مص ــتار مدیری ــف خواس ــویقی مختل تش
ــدام  ــری اق ــبکه سراس ــک ش ــاعات پی ــی در س ــرق مصرف ب
نمــوده انــد و در اســتان اردبیــل نیــز در ســال جــاری بیــش 
ــت. ــده اس ــد گردی ــتا منعق ــن راس ــرارداد در ای از 11۵0 ق

3- قراردادهــای منعقــده توســط شــرکت توزیــع بــرق 

ــای  ــط کنتوره ــار توس ــش ب ــرل پای ــز کنت ــل در مرک اردبی
ــده و در  ــرل گردی ــه ای کنت ــام  بصــورت لحظ ــه فه منصوب
صــورت عــدم رعایــت مفــاد قــرارداد ، نســبت بــه اخطــار و 

ــد. ــی نمای ــدام م ــع از راه دور اق ــت قط در نهای
ــا اســتفاده  4- دیســپاچینگ توزیــع بصــورت لحظــه ای و ب
از نــرم افــزار اتوماســیون شــبکه 20 کیلوولــت ، بــار مصرفــی 
کل اســتان را رصــد نمــوده و در صــورت عــدم رعایــت پیــک 
ــت مصــرف توســط  ــت مدیری ــدم رعای ــی شــبکه و ع اعالم
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــالم مدیری ــه اع ــه ب ــا توج ــترکان و ب مش
ــرق ،  ــران جهــت جلوگیــری از قطــع شــبکه سراســری ب ای
ناچــارا نســبت بــه اعمــال خاموشــی مدیریــت اضطــراری بــار 

بصــورت چرخشــی اقــدام مــی نمایــد.
۵- برنامــه اشــاره شــده در بنــد فــوق بصــورت چرخشــی و 
بــر اســاس دســتورالعمل ابالغــی وزارت نیــرو تهیــه شــده و 
ــه بصــورت  ــوق برنام ــای ف ــال خاموشــی ه در صــورت اعم

هفتگــی و ماهانــه  قابــل ارایــه مــی باشــد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خبر داد

نحوه مدیریت اضطراری بار در صنعت برق

مرکز ۱۲۱ پل ارتباطی بین مردم و شرکت توزیع برق استان است

ویدیو کنفرانسی با حضور مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر
 و مدیران روابط عمومی صنعت برق کشور برگزار شد

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

@apedirra                        :آدرس پیام رسان سروش شرکت
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 در پــی اعــام وضیعــت قرمــز  ابتــا بــه ویــروس کرونــا  
و بــا هــدف پیشــگیری هرچــه بیشــتر از شــیوع بیمــاری 
ویروســی کرونــا مدیــر عامــل و همــکاران شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه پویــش#  من _ماســک_ 

مــی زنــم پیوســتند 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیل گفــت: در 
جهــت کاهــش شــیوع کرونــا ویــروس و بــا هــدف رعایــت قواعــد 

بهداشــتی اســتفاده از ماســک اجبــاری شــد.
حســین قدیمــی ادامــه داد: ورود بــه ســاختمان اداری ســتاد و واحد 

هــای تابعــه نیــز بــدون ماســک ممنوع اســت.
ــار  ــکاران انتظ ــواده  هم ــکاران و خان ــردم  ، هم ــزود : از م وی اف

مــی رود کــه بــرای حفــظ ســالمت خــود و اطرافیــان بــه پویــش 
ــد. ــم« بپیوندن ــی زن ــن - ماســک - م ــری »م سراس

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــا اعــالم ایــن خبــر کــه 
متاســفانه  اســتان اردبیــل وارد وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا شــده  
از هــم اســتانی هــای عزیــز درخواســت کــرد از مراجعــه حضــوری و  

تــردد غیرضــروری پرهیــز شــود .
ــه  ــه مراجع ــاز ب ــش نی ــور کاه ــه  منظ ــرد:  ب ــار ک ــی اظه قدیم
حضــوری،  » میــز خدمــت الکترونیکــی « در ســایت  ایــن شــرکت 
ــاز و  ــورد نی ــدارک م ــه م ــه اضاف ــه آدرس www.aped.ir ب ب

ــد. ــی باش ــود م ــت و دانل ــل روی مراحــل انجــام کار قاب

 در راستای حمایت و پشتیبانی از مدافعان سالمت 

مدیر عامل و همکاران شرکت توزیع برق استان اردبیل به پویش » من ماسک می زنم« پیوستند 

سرپرســت فــروش و خدمــات مشــترکان شــرکت توزیــع 
ــه  ــا بررســی  ثبــت حادث ــرق اســتان اردبیــل گفــت : ب ب
ــامانه  ــال 98 در س ــی س ــرق ط ــی از ب ــارت ناش و خس
ــاری ، 903  ــی و تج ــترکان خانگ ــارت مش ــت خس دریاف
میلیــون تومــان خســارت بــه مشــترکان  آســیب دیــده  

ــت. ــده اس ــت ش ــر پرداخ ــه کوث ــق بیم از طری
ــی و  ــارت مال ــران خس ــوص جب ــت: در خص ــلیمی گف ــرداد س مه
ــی از  ــده ناش ــارت دی ــاری خس ــی و تج ــترکان خانگ ــی مش جان
جریــان بــرق بــر اســاس قــرارداد شــماره 4447-98-ت اقدام شــده 

اســت.
وی بیــان کــرد: تمــام خســارت هــای جانــی و مالــی حــادث شــده 
از جریــان بــرق بــه مشــترکان بــرق خانگــی و تجــاری ســاکنین و 

اشــخاص ثالــث در عرصــه و اعیــان ملــک مشــترک یــا اختصاصــی 
مشــاعات ســاختمان هــا و واحدهــای مســکونی و تجــاری به ســبب 
ــه  ــال 1398 تحــت پوشــش بیم ــرق در س ــتفاده از انشــعاب ب اس

کوثــر قــرار داشــت.
سرپرســت معاونــت  فــروش و خدمــات مشــترکان شــرکت توزیــع 
ــداد 48۵  ــال 98 از تع ــرد:  در س ــار ک ــل  اظه ــتان اردبی ــرق اس ب
اعــالم خســارت مالــی و یــک مــورد جانــی 332 خســارت پرداخــت 
شــده بــه مبلــغ 903 میلیــون تومــان مــی باشــد و 1۵4 پرونــده نیز 

در درســت بررســی مــی باشــد . 

آغاز طرح جهادی نصب بیش از ۱0هزار کنتور در سطح 
استان اردبیل

مشــترکین  خدمــات  و  فــروش  معاونــت  سرپرســت 
 : گفــت  اردبیــل  اســتان  بــرق  توزیــع   شــرکت 
 بــا برنامــه ریــزی هــای  منســجم و بــا تــالش کارکنــان 
ــت  ــش رضای ــور افزای ــه منظ ــل ، ب ــتان اردبی ــرق در اس ــت ب صنع
ــادی  ــرح جه ــرق ، ط ــعاب ب ــان انش ــترکان ومتقاضی ــدی مش من
 نصــب کنتــور از ابتــدای ســال جــاری اجرایــی شــده اســت.

مهــرداد ســلیمی  تصریــح کــرد: از زمــان انتصــاب وی بــه 
مشــترکین  خدمــات  و  فــروش  معاونــت  سرپرســت  عنــوان 
ــعابات  ــی انش ــا بررس ــالجاری ،  ب ــاه س ــت م ــرکت در اردیبهش ش
نصــب نشــده از ســال گذشــته ، درراســتای ارتقــای میــزان 

انشــعابات  موقــع  بــه  نصــب  مشــترکان،  منــدی  رضایــت 
. اســت  قرارگرفتــه  معاونــت  ایــن  کاری  اولویــت   جــزو 
 وی گفــت : بــا تــالش و ســخت کوشــی همــکاران و تهیــه و تامیــن 
ــا  ــن ب ــل و .... ، همچنی ــور و کاب ــه کنت ــوازم از جمل ــزات و ل تجهی
برگــزاری جلســات و پیگیــری هــای مســتمر ، انشــعابات فروختــه 
شــده ســنوات قبلــی تــا کنــون شناســایی شــده و در نظــر اســت 
ــه انشــعاب نصــب  ــچ گون ــاه ســالجاری ، هی ــان شــهریور م ــا پای ت
 نشــده ای در ســطح اســتان اردبیــل وجــود نداشــته باشــد.
ــان نصــب انشــعاب  ــد : متوســط زم ــادآور ش ــلیمی ی ــرداد س  مه
ــر  ــرکت توانی ــط ش ــده توس ــالم ش ــای اع ــاخص ه ــاس ش ــر اس ب
ــن  ــود ای ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ــت ک ــده اس ــن ش 3 روز تعیی
 زمــان را در ســالجاری بــه حداقــل زمــان ممکــن برســانیم .

 پرداخت 903 میلیون تومان خسارت ناشی از نوسانات برق در سال 98

ــهر 7  ــازی  خرمش ــالروز آزادس ــا س ــان ب همزم
دســتگاه پنــل خورشــیدی  درکوثــر افتتــاح شــد. 
 مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل 
از افتتــاح هفــت دســتگاه پنــل خورشــیدی در روســتاهای 
کرنــدق ، نیلــق وگنجــگاه شهرســتان کوثــر همزمــان بــا 

ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر خبــر داد.
ــای   ــل ه ــن پن ــدازی ای ــت : راه ان ــی گف ــین قدیم حس
ــا  ــتان ب ــتاهای اس ــاری در روس ــال ج ــیدی در س خورش
هــدف بهبــود اشــتغال و درآمدزایــی مــدد جویــان کمیتــه 
ــه  ــون بودج ــه در قان ــوده ک ــی )ره( ب ــام خمین ــداد ام ام
ــی  ــون تومان ــره 1۵ وام  ۵0میلی ــد ه تبص ــال 1399بن س

ــت. ــده اس ــی  ش ــش بین ــرای آن پی ــزد 4درصدب باکارم
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  کــرد:  عنــوان  وی 

ــی  ــا خانگ ــداث نیروگاهه ــتقبال ازاح ــن اس ــل ضم ــتان اردبی اس
ــال  ــغ بســیار مناســب 10400ری ــا مبل ــی 20ســاله ب خریدتضمین
ــد  ــه تولی ــه ب ــت و باتوج ــه اس ــر گرفت ــووات درنظ ــازای هرکیل ب
ــا ،  ــن نیروگاهه ــط ای ــال توس ــرژی درس ــووات تولیدان 8000کیل

درآمــدی در حــدود 100 میلیــون ریــال درپــی خواهــد داشــت کــه 
ــت. ــد داش ــرمایه خواه ــت س ــال بازگش ــا 3.۵س ــر ت حداکث

ــرد:  ــان ک ــل بی ــتان اردبی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
اســتان اردبیــل یکــی از اســتانهای مســتعد در احــداث نیروگاهــای 
ــر اســت . ــد پذی ــو تجدی ــرژی هــای ن خورشــیدی واســتفاده از ان

ــای  ــی ه ــه هماهنگ ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ــی ی قدیم
بــه عمــل آمــده در ایــن زمینــه تــا پایــان ســال امســال 
ــاد  ــتای ایج ــه در راس ــن زمین ــتری در ای ــات بیش اقدام
ــواده هــای کــم درآمــد انجــام  ــرای خان ــدار  ب درآمــد پای

ــد. ــد ش خواه
وی  افــزود: نصــب و راه انــدازی 30درصــداز اجــرای  ایــن 
پــروژه هــا ،توســط جهــاد گران ســپاه پاســدارن در اســتان 
اردبیــل انجــام مــی شــود کــه یکــی از نقــاط قــوت ایــن 

پــروژه اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بیــان 
ــه  ــه جانب ــارکت س ــا مش ــا ب ــن طرحه ــرای ای ــرد:  اج ک
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه عنــوان 
ــی و   ــی مال ــوان حام ــه عن ــی ب ــک کارآفرین ــدار، بان خری
گــروه هــای جهــادی تخصصــی ســازمان بســج مهندســین صنعتی 
ســپاه حضــرت عبــاس )ع( اســتان اردبیــل در راســتای  عملیاتــی 
ــه خانوارهــای نیازمنــد  کــردن طــرح جهــاد روشــنایی و کمــک ب
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اجرا شــده اســت.

 همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر
7 دستگاه پنل خورشیدی درکوثر افتتاح شد 
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طــی ابالغــی از  طــرف مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ، قربــان فــرج زاده بــه عنــوان       
» سرپرســت مدیریــت بــرق اصالنــدوز « بابــک نجفــی بــه عنــوان »سرپرســت مدیریــت بــرق ســرعین« و » رســول 
زارع «  بــه عنــوان » سرپرســت مدیریــت بــرق خلخــال « حســن محمــدی بــه عنــوان »مشــاور« میرمحمد موســوی 
»سرپرســت گــروه نظــارت بــر خدمــات مشــترکان و بیلینــگ« در حــوزه  معاونــت خدمــات مشــترکان و فــروش 

تعییــن  شــد .

انتصاب

تقدیر نماینده سابق مردم شهرستان گرمي
 در مجلس شوراي اسالمي از مدیرعامل شرکت

ــع  ــرکت توزی ــکاران ش ــل و هم ــي از مدیرعام ــال لوح ــا ارس ــرزاده ب ــت می ــید حمای س
ــرد. ــي ک ــل قدردان ــتان اردبی ــرق اس ــروي ب نی

در ایــن لــوح از همــکاري و همراهــي صادقانــه حســین قدیمــي و کارکنــان شــرکت توزیع 
ــس شــوراي  ــي ایشــان در مجل ــدت نمایندگ ــل در طــول م ــرق اســتان اردبی ــروي ب نی
ــد  ــزون از خداون ــر نمــوده و ســالمتي ،عزت،ســربلندي و توفیقــات روز اف اســالمي تقدی

برایشــان خواســتار شــد.

**تقدیر فرماندار اردبیل از مدیرتوزیع برق شهرستان اردبیل 

فرمانــدار اردبیــل بــا ارســال لــوح تقدیــر از محمــد حســین دیــده بان،مدیرتوزیــع بــرق 
شهرســتان اردبیــل تقدیــر کــرد.

در ایــن لــوح از اهتمــام جــدي و مســاعي بــي وقفــه و امانــت داري مدیــر توزیــع بــرق 
شهرســتان اردبیــل در طــول برگــزاري یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــوراي اســالمي 
جهــت صیانــت از آراء و تــالش بــراي فراهــم کــردن حضــور حداکثــري ، قدردانــي کــرد. 

**تقدیر رئیس کمیته امداد اما خمیني )ره( کوثر
 از مدیر برق این شهرستان

ســیدغالمرضا مظلومــي آلهاشــم از تــالش  مدیــر بــرق کوثــر در کمــک بــه ایجاد اشــتغال 
و رفــع محرومیــت از چهــره  خانــواده هــاي تحــت حمایــت امــداد و نیازمنــدان، در اجراي 

طــرح پنــل خورشــیدي بــراي اولیــن بــار در شهرســتان کوثــر تقدیــر کــرد.

**تقدیر رئیس دادگستري و دادستان عمومي و انقالب شهرستان نمین از 
مدیر برق این شهرستان

ــي  ــن قدردان ــرق نمی ــر ب ــي از مدی ــاي لوح ــا اعط ــري ب ــم اکب ــا و عظی ــکور نوروزنی ش
ــد. نمودن

در ایــن لــوح تقدیــر از زحمــات کیــوان وفاخــواه بــه دلیــل  اقدامــات صــورت گرفتــه در  
پیشــگیري ســرقت تجهیــزات بــرق رســاني کــه منتهــي بــه نتایــج مثثبــت در زمینــه 

کاهــش ســرقت گردیــده اســت،قدرداني شــد.

** همکاران شرکت توزیع نیروی  برق اردبیل تشویق کتبی شدند

ــه جهــت عملکردشــان در ســه ماهــه  اول ســالجاری  از ســوی   تعــدادی از همــکاران ب
ــورد » تشــویق کتبــی و درج در  ــرق اســتان اردبیــل  م ــع ب ــر عامــل شــرکت توزی مدی

ــده پرســنلی «  قــرار گرفتنــد.  پرون
بــا ارســال نامــه هــای جداگانــه از ســوی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 

اردبیــل  در  مــورد همــکاران ذیــل »تشــویق بــا درج در پرونــده پرســنلی« برقرار شــد . 
-از اســماعیل رحیمــی و حجــت جوالنــی  بــه جهــت  تــالش و همــکاری ایــن همــکاران  
در رفــع مغایــرت مانــده اقســاط بیــن حســابداری و خدمــات مشــترکان امــور ســه بــرق 

اردبیــل تــا ســال 96
-از  اســماعیل رحیمــی و ســیامک ســرحدی  بــه جهــت تالش و همــکاری ایــن همکاران  

در خصــوص تســویه مطالبــات شــرکت  توزیــع  با شــهرداری منطقه ســه
ــه جهــت زحمــات و تــالش ایــن همــکاران  در  از یوســف یوســفی و یحیــی ندیــری  ب
ــرق  ــع ب ــالش  شــرکت توزی ــن ت ــه  در نتیجــه ای عملکــرد کاهــش پیــک ســال 98 ک

ــه  کســب رتبــه دوم گــروه چهــارم )رتبــه چهــارم کشــوری( شــد.  اســتان موفــق ب

قدردانی

 در پنجمیــن روز از هفتــه صرفــه جویــی 
و مدیریــت مصــرف آب و بــرق پیــاده روی 
ــواده همــکاران و بازنشســتگان  همــکاران و خان
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل دور 
دریاچــه شــورابیل  بــا رعایــت کامــل  پروتــکل 

ــد. ــزار ش ــتی برگ بهداش
 در ایــن پیــاده روی کــه بیــش از 100 نفــر از همــکار و 
خانــواده همــکاران حضــور داشــتند مدیــر عامل شــرکت 

بــر لــزوم صرفــه جویــی در مصــرف بــرق تاکیــد کــرد .
حســین قدیمــی بــا اشــاره بــه ســاعات اوج بــار بــر لــزوم 
ــواده هــا جهــت گــذر از پیــک تابســتان  همراهــی خان

تاکیــد نمــود .
در ایــن همایــش پیاده روی بروشــور و کتاب ســخنگوی 

مدیریــت مصــرف بــه کــودکان و نوجوانــان اهدا شــد 
همچنیــن بــه قیــد قرعــه بــه ده نفــر از شــرکت 
ــاس ورزشــی اهــدا شــد . ــاده روی  لب ــدگان در پی کنن

1- زهرا جودی فرزند همکار  محمد حسین جودی
2- همت غنی زاده همکار 
3- قدیر  جعفری همکار 

4- زکی اله فتحی همکار بازنشسته 
۵-  مسعودعباسی همکار 

6- محمدحسین نظری فرزند همکار علی نظری 
7- تیموری همسر همکار آزاده مهاجری 

8- سید رضی الدین سیدحاتمی همکار بازنشسته 
9- محمدرضا کریمی فرزند همکار سهراب کریمی 

10-  تمدن زارعی همکار

پیاده روی همکار وخانواده همکاران دور دریاچه شورابیل
 به مناسبت هفته صرفه جویی آب و برق

در ارزیابــی هــای انجــام گرفتــه توســط وزارت نیــرو در زمینــه توســعه ورزش ، ســامتی و نشــاط 
بیــن کارکنــان و خانــواده هایشــان ،  شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل  موفــق بــه کســب رتبه 

برتــر ســال ۱397 شــد.
ــس شــورای  ــب ریی ــر و نائ ــس و پشــتیبانی وزی ــور مجل ــی، ام ــاون حقوق ــن منظــور رضــا انجــم شــعاع مع بدی
مرکــزی ورزش وزارت نیــرو ، از مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل و مســئول ورزش شــرکت 

توزیــع  بــرق اســتان  بــا ارســال لــوح هــای جداگانــه تقدیــر نمودنــد .

موفقیت علمی فرزند همکار

 UCMAS ــد همکارمــان افشــین فتحــی آذر در مســابقات ــان فتحــی آذر فرزن رای
)محاســبات ذهنــی ریاضیــات( آنالیــن مالــزی ، دربیــن شــرکت کننــدگان 80 کشــور 

جهان  در رده سنی 11 سال مقام سوم را کسب نمود .
این موفقیت را به رایان عزیز و خانواده محترمشان تبریک می گوییم .

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
 در زمینه توسعه ورزش و ارتقای ورزش همگانی


