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بــا حضــور معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو ، معــاون هماهنگــی 
توزیــع شــرکت توانیــر و جمعــی از مســوالن اســتانی وکشــوری، 
مدیرعامــل جدیــد شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل معرفــی و 

از زحمــات حســن محمــدی  تقدیــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل 
در مراســمی کــه 25 دی مــاه ســالجاری  ، بــا حضــور مســئوالن 
اســتانی و کشــوری در محل ســالن جلســات ســتاد شــرکت توزیع 
ــوان  ــه عن ــل برگــزار شــد، حســین قدیمــی ب ــرق اســتان اردبی ب

مدیرعامــل جدیــد ایــن شــرکت معرفــی شــد.
 در ایــن مراســم مدیرعامــل اســبق شــرکت توزیــع بــرق اســتان 

اردبیــل بــا اشــاره بــه اســتقرار 24 خدمــت بــه صــورت الکترونیکی 
ــه  ــات ب ــه خدم و اســتقرار ســامانه نظــر ســنجی در راســتای ارائ
ــات غیرحضــوری  وخروجــی  ســامانه  ــه خدم ــردم گفــت : ارای م
ــرکت  ــی ش ــداف اصل ــا و اه ــدی ه ــانگر توانمن ــنجی نش ــر س نظ
اســت کــه ارتقــای ســطح خدمــات رســانی بــه مــردم را بیــش از 

پیــش آشــکار مــی ســازد.
 محمــدی خدمــت در شــرکت توزیــع بــرق را بــا تمــام محدودیــت 
هــای موجــود نشــان از تــاش تــک تــک کارکنــان اعــام کــرد 
ــی کــه در ســالهای اخیــر  ــا وجــود محدودیتهــای مال و گفــت : ب
ــرق اســتان در ســایه  تــاش و  وجــود داشــت  شــرکت توزیــع ب

جدیــت همــه کارکنــان توانســته اســت خدمات رســانی خوبــی  را 
بــه مــردم ارایــه کنــد.

وی گفــت: در ســایه همدلــی و یکرنگــی و همگرایــی  همــکاران ، 
شــرکت  توزیــع بــرق اســتان اردبیــل  بــه یــک انســجام و تعامــل 

خوبــی بــا ســازمانهای بــرون ســازمانی رســیده اســت.
مدیــر عامــل اســبق شــرکت توزیــع بــرق اســتان در ادامــه گفــت: 
در خصــوص تامیــن بــار هــم در ســال گذشــته و هــم ســالجاری 
بــاالی 100 مــگا وات تفاهــم نامــه منعقــد شــده بــود کــه شــرکت 
ــارم   ــروه چه ــال 98  در گ ــت در س ــتان توانس ــرق اس ــع ب توزی
ــن 39  ــارم را  بی ــه چه ــه دوم  و رتب ــار رتب ــه پاســخگویی ب برنام

ادامه در صفحه 5مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل معارفه شد

ــف - ب -  ــه ال ــری#هر هفت ــش سراس ــه پوی در ادام
ــا  ــان ب ــن پویــش همزم ــه یازدهــم ای ــران  و در هفت ای
ــای  ــروژه ه ــرو پ ــر نی ــوری و وزی ــت جمه ــفر ریاس س

ــد. ــاح ش ــل افتت ــتان اردبی ــرق اس ــت ب صنع
ــر 10  ــه 1۷ روســتای زی در ایــن مراســم  برقرســانی ب

ــای  ــروژه ه ــال و پ ــارد ری ــار 50 میلی ــا اعتب ــوار ب خان
ــداث  ــعه و اح ــامل ، توس ــع ش ــذاری توزی ــرمایه گ س
ــا  ــر و برجکه ــنایی معاب ــاماندهی ، روش ــاح و س ، اص
ــغ 244  ــه مبل ــاری ب ــا اعتب ــرزی   ب ــگاههای م و پاس
ــت  ــگ ۶3 کیلوول ــال رین ــز  اتص ــال  و نی ــارد ری میلی

پروژه های مهم برق  رسانی استان اردبیل به بهره برداری رسید
/ تامین برق 17 روستای زیر 10 خانوار در استان اردبیل

ادامه در صفحه 3
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و  مربیگــری  آموزشــی  کارگاه 
منتورینــگ در قالــب دو گــروه 25 نفره 
ــخ 1۶  ــاعت از تاری ــدت 18 س ــه م و  ب
ــاه  ــت  19 آذر م ــت1۷ و 18 لغای لغای
ــات  ــالن جلس ــل س ــالجاری در مح س

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ــتاد ش س
کامــران  دوره  مــدرس  دوره،   در 
فرنیــان در مــورد تعاریــف کوچینــگ ، 
منتورینــگ و تاریخچــه آن و مشــاوره را 
بــا بیــان توضیحــات و ذکــر مثالهایی به 
صــورت جامــع ومبســوط بیــان نمــود.

وی گفــت : منتــور فــردی اســت کــه از 
تجربیــات خــودش بــرای توصیــه دادن 
مراجعه کننــده  کــردن  راهنمایــی  و 
ــی،  ــاره زندگ ــد. او درب ــتفاده می کن اس
ــت  ــودش صحب ــای خ ــط و کاره رواب
می کنــد و از آن هــا مثــال می زنــد 

ــاوت  ــز متف ــگ همه چی ــا در کوچین ام
اســت؛ کــوچ، مراجعه کننــده را بــه 
ــه  ــد. او ب ــودش فرامی خوان ــی خ زندگ
ــا  ــد ت ــک می کن ــده کم ــع کنن مراج
ــر  ــای دیگ ــودش را از زوای ــی خ زندگ

ــد. ببین
 فرنیــان در ادامــه ســخنان خــود گفت: 
هــدف منتورینــگ رســیدن بــه همــان 
ــور، ســمبل  سرمشــقی اســت کــه منت
آن اســت و مربیگــری بعنــوان یکــی از 
روش هــای آمــوزش و بهســازی منابــع 

انســانی اســت.
ــری  ــاوت مربیگ ــه  تف ــه ب وی در ادام
و کوچینــگ ، انــواع و ســبک هــای 
مربیگــری، مــدل هــا و فرایندهــای 
مربــی گــری و منتورینــگ و کوچینــگ 

ــت. ــوارد  پرداخ ــایر م و س

برگزاری کارگاه آموزشی مربیگری و منتورینگ در محل سالن 
جلسات ستاد شرکت

روز  زلزلــه  برابــر  در  آمادگــی  همایــش 
ــل  ــالجاری در مح ــاه س ــنبه 4 دی م چهارش
ــزار  ــر گ ــات ســتاد شــرکت ب ــالن اجتماع س

ــد. ش
ــداد و نجــات  ــدرس  ام ــش م ــن همای  در ای
ــا  ــه ب ــی در مقابل ــد آمادگ ــن تمجی ،  حس
حــوادث طبیعــی و غیــر مترقبــه را تشــریح 

ــود. نم
ــی در  ــای طبیع ــره بای ــت از 43 فق وی گف
جهــان 33 نــوع آن در ایــران رخ مــی دهــد و 
ایــران جــزو 10 کشــور باخیــر در جهــان بــه 

شــمار مــی رود.  
تمجیــد  گفــت بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در 
روی گســل قــراردارد احتمــال وقــوع زمیــن 
لــرزه در آن زیــاد اســت لــذا بایــد بــا آمــوزش 
و انتقــال اطاعــات  بــه خانــواده و اطرافیــان 
ــه  ــد از زلزل ــن و بع ــه در حی ــواردی  ک ــا م ب

بایــد انجــام داد آشــنا باشــیم.
ــر  ــه نواختــه شــد در آژی ــر زلزل در ادامــه آژی
ــه  ــرار گرفت ــن ق ــل ام ــکاران در مح اول، هم
ــه خــارج ســاختمان محــل  ــر دوم ب و در آژی

امــن رفتنــد.

برگزاری همایش آمادگی در برابر زلزله در محل سالن اجتماعات 
ستاد شرکت توزیع برق استان

،نشســت  بســیج  هفتــه  مناســبت  بــه 
روشــنگری و بصیــرت افزایــی بــا حضــور 
معــاون سیاســی ســپاه حضــرت عبــاس 
اردبیــل و معاونین،مدیــران و  اســتان  )ع( 
همــکاران بســیجی شــرکت  در محــل ســالن 
جلســات ســتاد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 

ــد. ــزار ش ــل برگ ــتان اردبی اس
ــرکت  ــی ش ــزی و مهندس ــه ری ــاون برنام مع
ضمــن گرامیداشــت هفتــه بســیج ،رفتارهــای 
ــا  ــه ب ــد ک ــر ش ــکاران را متذک ــیجی هم بس
وجــود شــرایط و  تنگناهــا ی فعلی ،بســیجی 
وار تــاش مــی کننــد  تامشــکات مــردم را 
ــق  ــت تحق ــرکت را در  جه ــد وش ــل کنن ح

اهــداف پیــش ببرنــد.
عباســی افزود:اگــر تمامــی اقشــار بــا تخصص 
هــای مختلــف بســیجی وار وارد عمــل شــده 
ــی انجــام دهنــد  ــه خوب ــف خــود را ب و وظای
،مــی توانیــم بــه اهــداف تعییــن شــده نظــام 

دســت یابیــم.

ــرت  ــپاه حض ــی س ــاون سیاس ــه مع در ادام
داشــتن  اردبیــل،  اســتان  )ع(  عبــاس 
احســاس مســئولیت نســبت بــه همنــوع 
،کشــور و ســازمان و بصیــرت و روشــنی 
بینــی  را دو ویژگــی بســیجی بــودن از زبــان 
ــر  ــمرد و گفت:تفک ــه برش ــت ال ــام رحم ام
بســیجی وحــدت ایجــاد مــی کنــد و باعــث 
مــی شــود کــه نســبت بــه هــم نــوع احســاس 
مســئولیت داشــته باشــیم و خنثــی نباشــیم.
مــردم  مظهــر  بســیج  افــزود:  قاســمیان 
ســاالری اســت   و تشــکل بســیجی تشــکلی 
بــرای  را  مردمــی  ســاالری  کــه  اســت 

حاکمــان دنبــال مــی کنــد.
وی در ادامــه نکاتــی را در مــورد مــردم 
هــای  ،ذهنیــت  دموکراســی  و  ســاالری 
موجــود در کشــور و شــبه آفرینــی در میــان 
مــردم  متذکــر شــد و در پایــان ایــن نشســت 
ــرکت   ــیجیان ش ــواالت بس ــه س ــی  ب صمیم

ــخ داد. پاس

 نشست روشنگری و بصیرت افزایی بسیجیان شرکت برگزار شد

قدردانی

ــع  ــرکت توزی ــات ش ــر تحقیق ــر دفت مدی
ــت : در  ــل گف ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب نی
راســتای اهــداف ســازمانی، شــرکت توزیع 
ــکاری  ــرای هم ــی ب ــتان آمادگ ــرق اس ب
جهــت نصــب پنــل هــای خورشــیدی در 

ادارات و دســتگاههای اجرایــی را دارد.
مســعود حامــدی  گفــت: شــرکت توزیــع 
ــر اســاس  ــل ب ــرق اســتان اردبی ــروی ب نی
کــه   وزیــران  هیئــت  نامــه  تصویــب 
ــی  ــرژی مصرف ــد از ان ــل 20  درص حداق
و  دولتــی  شــرکت های  و  موسســات 
نهادهــای عمومــی و غیــر دولتــی بایــد از 
ــیدی  ــر )خورش ــد پذی ــای تجدی انرژی ه
و بــادی( تامیــن شــود آمادگــی خــود 
را جهــت  همــکاری بــا اداراتــی کــه  
ــد   ــی خواهن ــه م ــن مصوب ــرای ای در اج

همــکاری داشــته باشــند  اعــام مــی 
ــد. نمای

ــزود: در راســتای اهــداف ســازمانی  وی اف
ــای  ــرژی ه ــرق از ان ــن ب ــر تامی ــی ب مبن
ــات  ــش تلف ــر، کاه ــد پذی ــاک و تجدی پ
انــرژی بخــش توزیــع ، مدیریــت مصــرف  
و کاهــش پیــک روز شــبکه ،  بــا همــکاری 
ایــن شــرکت  پنــل خورشــیدی در پشــت 
اردبیــل   شهرســتان  گاز  شــرکت  بــام 

ــد. ــب ش نص
ــع  ــرکت توزی ــات ش ــر تحقیق ــر دفت مدی
بــرق اســتان اردبیــل گفــت: ایــن نیــروگاه 
ــا  ــووات ب ــوان 10 کیل ــا ت ــیدی ب خورش
هــدف فرهنــگ ســازی ، توســعه اســتفاده 
ــی  ــو و درآمدزائ ــاک و ن ــای پ ــرژی ه از ان

احــداث شــده اســت.

نصب نیروگاه خورشیدی در پشت بام شرکت گاز شهرستان اردبیل 
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ارائــه مــاژول قرائــت از راه دور کنتورهــای دیجیتالــی و مکانیکــی در میــز دســتاورد پژوهشــی وزارت نیــرو توســط شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در جشــنواره 
پژوهــش و فنــاوری صنعــت آب و بــرق کشــور - محــل نمایشــگاه پژوهشــگاه نیــرو 

ــوط  ــا و خط ــت آرت ــت 230 کیلوول ــه پس ــل ب ــهر اردبی ش
ــار 210  ــا اعتب ــال ب ــت خلخ ــت 230 کیلوول ــی پس ارتباط
ــت  ــرو  و هیئ ــرم نی ــر محت ــور وزی ــا حض ــال ب ــارد ری میلی

ــد. ــاح ش ــراه  افتت هم
ــرق  ــروی ب ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی ــن مراســم مدی در ای
اســتان اردبیــل گفــت: بــا وجــود تنگناهــای مالــی و تحریــم 
هــای ظالمانــه خوشــبختانه اولیــن نیــروگاه یــک مــگاو واتــی 
شــمالغرب کشــور بــه بهــره بــرداری رســیده و نصــب  دومیــن 
نیــروگاه ۷ مــگا واتیاســتان نیــز در درســت اقــدام مــی باشــد.
حســن محمــدی گفــت: بــا تــاش همــکاران ، شــرکت توزیع 

ــه  ــروه 4 برنام ــل  توانســت در گ ــتان اردبی ــرق اس ــروی ب نی
ــارم را   ــه چه ــه دوم  و رتب ــال 1398رتب ــار س ــخگویی ب پاس

بیــن 39 شــرکت توزیــع از آن خــود کنــد.
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــاهلل ب ــت: انش ــرو گف ــر نی ــه وزی  در ادام
ــا  ــی ی ــن گرمای ــروگاه زمی ــن نی ــده اولی کشــور در ســال آین
ــاح خواهــد  ــگاوات  افتت ــه 5 م ــت اولی ــا ظرفی ــال ب ــو ترم ژئ
شــد کــه ظرفیــت آن  بــه 50 مــگا وات توســعه خواهــد یافت  
ــا اینــکار  کلکســیون نیــروگاه هــای کشــور تکمیــل  ، کــه ب

خواهــد شــد.
 دکتــر اردکانیــان گفــت : مــا در حــال حاضــر نیــروگاه گازی ، 
بخــاری ، ســیکل ترکیبــی ، آبــی ، اتمــی ، خورشــیدی و بادی 
داریــم و نیــروگاه زمیــن گرمایــی بــا توجــه بــه پتانســیلی کــه 
در ایــن منطقــه اســت ظرفیــت مــا را در نیروگاههــای تجدیــد 

پذیــر افزایش خواهــد داد.
ــه از   ــش ک ــن بخ ــوان  آخری ــه عن ــزود:  ب ــه اف وی در ادام
ــکاران و  ــتان  هم ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــز ش مرک
مــردم منتظــر افتتــاح هســتند 1۷ روســتای زیــر 10 خانــوار 
ــعه و  ــامل ، توس ــع ش ــذاری توزی ــرمایه گ ــای س ــروژه ه و پ
احــداث ، اصــاح و ســاماندهی ، روشــنایی معابــر و برجکهــا و 
پاســگاههای مــرزی و نیــز  اتصــال رینــگ ۶3 کیلوولــت شــهر 
اردبیــل بــه پســت 230 کیلوولــت آرتــا و خطــوط ارتباطــی 

ــت خلخــال مــی باشــد. پســت 230 کیلوول
در ایــن مراســم  رئیــس جمهــور  گفــت : تــاش همــکاران 
صنعــت بــرق  قابــل تقدیــر اســت و انشــاهلل در ایــن زمینــه 
توفیقــات بیشــتری جهــت خدمــت رســانی بــه مــردم فراهــم 

شــود.
ــاره  ــرو اش ــر نی ــه وزی ــم ک ــه مه ــه دو نکت ــی ب ــر روحان دکت
ــرح  ــه ط ــروز س ــه ام ــزود : اینک ــرده و اف ــد ک ــد تاکی کردن
ــاورزی  ــرب و کش ــن آب ش ــث تامی ــد و باع ــاح ش ــی افتت آب
مــردم منطقــه می شــود، اتفــاق مهمــی در اســتان محســوب 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز 412 میلیــارد تومــان طرح های آب 
و بــرق در اســتان اردبیــل افتتــاح شــده کــه اهمیــت فراوانــی 
ــرو  ــای وزارت نی ــم در طرح ه ــه مه ــه داد: دو نکت دارد، ادام

وجــود دارد، یکــی اینکــه امــروز برق رســانی بــه 1۷ روســتای 
ــد  ــان می ده ــه نش ــد ک ــاح ش ــت افتت ــوار اس ــر 10 خان زی
ــوار  ــاالی 10 خان ــتاهای ب ــی روس ــا تمام ــرق تقریب ــن ب تامی
ــر 10  ــتاهای زی ــه روس ــون ب ــم اکن ــام شــده و ه کشــور تم
خانــوار رســیده ایم کــه در دنیــا نیــز ایــن طرح هــا بــار 

ــه ای ســنگینی دارد. هزین
روحانــی ادامــه داد: نکتــه دوم تولیــد بــرق زمین گرمایــی اســت 
کــه در ایــن زمینــه کار زیــادی انجــام نشــده بــود، ایــن نــوع 
نیروگاه هــا جــزو نیروگاه هــای تولیــد بــرق  تجدیدپذیــر اســت 

و توســعه ایــن بخــش در کشــور جــای تقدیــر و تشــکر دارد.

کلکسیون نیروگاههای کشور در سال آینده  تکمیل خواهد یافت

حضور همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور-24و25 آذر ماه 1398

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

@apedirra                        :آدرس پیام رسان سروش شرکت
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 حســین قدیمــی از اجــرای پــروژه رویــت 
پذیــری فیدرهــای فشــار متوســط بصــورت روش 

ــر داد. ــنود خب ش
وی گفــت : ایــن پــروژه پــس از پیگیریهــای زیــاد 
از شــرکت بــرق منطقــه ای و برگــزاری جلســات 
ــای  ــای روش ه ــی ه ــث و بررس ــدد و بح متع
 … ,2.Work Station, Tasee( مختلــف
ــه  ای  ــرق منطق ــرکت ب ــق ش ــا تواف ــا ب ( نهایت

آذزبایجــان بصــورت شــنود اجــرا گردیــد.
ــار  ــت ب ــرد: روی ــام ک ــرکت اع ــل ش ــر عام مدی
ــی  ــط در تمام ــار متوس ــای فش ــی فیدره تمام
فیدرهــای فشــار متوســط اســتان )بغیر از پســت 
ســرعین، بیلــه ســوار و اردبیــل شــرقی بــه دلیــل 
ــه  محدودیــت هــای موجــود در امــور انتقــال( ب
ــام  ــه ای انج ــن و لحظ ــاز، آنای ــه ف ــورت س ص

مــی شــود.
حســین قدیمــی ســایر مزایــای ایــن روش را بــه 

شــرح ذیــل بیــان کــرد:
ــط  ــار متوس ــای فش ــت کلیده ــت وضعی ← روی
در ابتــدای فیــدر شــامل وضعیــت قطــع و 
وصــل کلیــد، وضعیــت ریلــی کلیــد و وضعیــت 

ــا ــن ه ــاس سکش ــیونرهای ارت و ب سکس
←  رویــت وضعیــت ریکلوزرهــای ابتــدای فیدرها 
کــه نمایــش دهنــده فعــال یــا غیــر فعــال بــودن 

کلیدهــای مذکور اســت
←  دریافــت آالرم هــای مــورد نیــاز از امــور 
انتقــال شــامل آالرم هــای حفاظتــی، تغییــرات 

ــار و .... ــی ب ناگهان
ــای  ــوان ه ــه ت ــوط ب ــات مرب ــت اطاع ←  دریاف

اکتیــو، راکتیــو و ولتــاژ ابتــدای فیدرهــا بصــورت 
لحظــه ای و آنایــن

←  قابلیــت رســم دیاگــرام تــک خطــی فیدرهــا 
ــاختارهای و  ــا س ــاژ و ی ــطوح ولت ــف س و تعری
کاربردهــای مختلــف در نــرم  افــزار اتوماســیون
ــوط    ← قابلیــت ذخیــره  ســازی اطاعــات مرب
بــه فیدرهــا و رســم پروفیــل بــار در صــورت نیــاز

 ← تجمیــع پــروژه رویــت پذیــری بــا نــرم  افــزار 
 TELESCADA ــزار ــرم -اف اتوماســیون در ن
)همــان نــرم افــزار رویــت پذیــری( – )در حــال 

انجــام مراحــل پایانــی(
ــع از  ــل قط ــیونرهای قاب ــدازی سکس ←  راه  ان
ــوه  ــه نح ــوط ب ــات مرب ــال تنظیم راه دور و اعم

ــا ــال دیت ارس
ــکاری  ــا هم ــه بســتر APN ایرانســل ب  ← تهی
دفتــر فنــاوری اطاعــات جهــت ارتبــاط بــا 

سکســیونرهای قابــل قطــع از راه دور
بــا  ارتبــاط  بــه  تهیــه مــاژول مربــوط    ←
ــرم  ــه ن ــه کــردن آن ب نشــانگرهای خطــا و اضاف
افــزار TELESCADA در جهــت تجمیــع 
تمامــی نــرم  افزارهــا در نــرم  افــزار اتوماســیون 

ــی( ــه نویس ــال برنام )در ح
ــه  ــوط ب ــای مرب ــن محــل ه ــی و تعیی ←  جایاب
ــکاری اداره  ــا هم ــا ب ــازهای خط ــب آشکارس نص

ــا ــل ه دیســپاچینگ و تحلی
ــاوری  ــر فن ــا دفت ــه ب ــرات اولی ــام مذاک ←  انج
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــت تهی ــات در جه اطاع
مــورد نیــاز بــا ســاختارهای امنیتــی بــرای نــرم  

ــیون ــزار اتوماس اف

مدیر عامل  شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

رویت پذیری اطالعات فیدرهای فشار متوسط از RDC دیسپاچینگ فوق توزیع و 

ــه IMS قابلیت قطع از راه دور سکسیونرها در شرکت توزیع برق اردبیل ــتم یکپارچ ــی سیس ــزی داخل ممی
ــد و  ــاز ش ــاه آغ ــنبه 24 دی م ــه ش روز س

ــید. ــام رس ــه اتم ــاه ب 30دی م
در جلســه افتتاحیــه ممیــزی کــه بــا حضــور 
ــی  ــزان داخل ــن و ممی ــل و معاونی ــر عام مدی
و ســر ممیــزان شــرکت در محــل ســالن 
ــدا معــاون  جلســات ســتاد برگــزار شــد ، ابت
منابــع انســانی شــرکت گفــت : ایــن ممیــزی 
از صــدور  بعــد  داخلــی  ممیــزی  اولیــن 

ــد. ــی باش ــه م گواهینام
ســبحانی عنــوان کــرد سلســله مراتــب فرایند 
اصلــی شــرکت در ســه ســطح اســت ، ســطح 
مدیریــت ، عملیاتــی و ســطح پشــتیبانی 
ــه آن توجــه  ــد ب ــان ممیــزی بای کــه در جری
ــه  دانــش همــکاران در  شــود .  وی توجــه ب
ــت در  ــد و گف ــتار ش ــد کاری را خواس فراین
ــی  ــح و ضمن ــش صری ــه دان ــد ب ــن فراین ای

ــز توجــه شــود. همــکاران نی

گفــت:  عامــل شــرکت  مدیــر    ســپس 
ــه  ــن جلس ــر در ای ــراد حاض ــبختانه  اف خوش
فرآینــد  و  بــه سیســتم  کامــل  آشــنایی 
ممیــزی دارنــد و ایــن مایــه امیــدواری اســت.
محمــدی افــزود : در فرآینــد اجــرای ممیــزی 
اصــل قضیــه  نظــم ، بــاور و اعتقــاد ممیــزان 
ــت  ــه سیســتم مدیری و ممیــزی شــوندگان ب

یکپارچــه  اســت. 
ــاء ســطح  ــزی ارتق ــدف از ممی ــزود: ه وی اف
کیفــی فعالیت هــا ، بهســازی اقدامــات و 
ســاماندهی شــیوه ها و  ســاری و جــاری 
ــدار  ــی مق ــا و ارزیاب ــتورالعمل ه ــدن دس ش
ــای  ــتورالعمل ه ــا دس ــکاران ب ــنایی هم آش
مربوطــه مــی باشــد و انجــام ممیــزی  را در 

ــت. ــر دانس ــرکت  مؤث ــرد ش ــود عملک بهب
ــزی  ــد ممی ــرکت در فراین ــل ش ــر عام مدی
پیگیــری پدافنــد غیــر عامــل و آمادگــی 
واحدهــا را از ممیــزان شــرکت خواســتار شــد.
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اطالعیه بیمه مشــترکین
برق  تجاری  و  خانگی   

ــرکت  ــاری ش ــی و تج ــرم خانگ ــترکین محت ــه مش کلی
توزیــع نیروی بــرق اســتان اردبیــل از تاریــخ 98/01/01 
مشــمول خدمــات بیمــه مشــترکین از ســوی بیمــه کوثــر 
مــی باشــند، مشــترکین محتــرم مــی تواننــد در صــورت 
وارد شــدن هــر گونــه خســارت مالــی و جانــی ناشــی از 

نوســانات بــرق بــه 
آدرس :

www.aped.ir
http://tavanir.kins.ir

http://bime.tavanir.org.ir
مراجعه نمایند.
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شــرکت توزیــع از آن خــود کنــد.
ــوزه  ــت در ح ــرکت توانس ــن ش ــن ای ــت : همچنی وی گف
هــای عمومــی و اختصاصــی جشــنواره شــهید رجایــی در 
بیــن دســتگاههای اجرایــی اســتان و در حــوزه صیانــت از 
حقــوق شــهروندی و عفــاف و حجــاب رتبــه برتــر را بیــن 

دســتگاههای اجرایــی اســتان کســب کنــد.
ــای  ــرکت ه ــه در ش ــاخصی ک ــای ش ــت ه ــام فعالی وی تم
توزیــع انجــام شــده و مــی شــود را نشــأت گرفتــه از زحمــات  

ــت. ــکاران دانس هم
ــع  ــی توزی ــاون هماهنگ ــر مع ــانی مه ــم رخش ــه مراس در ادام
شــرکت توانیــر از زحمــات حســن  محمــدی در طــول تصــدی 
وی تقدیــرو تشــکر نمــوده افــزود:  در زمــان مدیریــت حســن 
ــم و شایســته ای انجــام شــده  ــات بســیار مه ــدی اقدام محم
اســت و ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای وی  افــزود  : کار حســین 
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــد ش ــل جدی ــر عام ــی مدی قدیم
اردبیــل از جهاتــی ســاده اســت ، ســاده بــه جهــت ســتونهای 
ــا  ــی بن ــران قبل ــه همــت مدی ــل از ایشــان ب عظیمــی کــه قب
شــده  و مدیــران زیــادی در ایــن راســتا زحمــت کشــیده انــد 
کــه شــرکت توزیــع بــرق اســتان رو بــه جلــو حرکــت کنــد.

رخشــانی مهــر گفــت: کاری کــه مجموعــه شــرکت توزیــع برق 
اســتان اردبیــل در زمینــه پاســخگویی مدیریــت بــار و مدیریت 

مصــرف انجــام داده اســت کار شــاخصی در کل کشــور بــود.
وی ادامــه داد : بزرگتریــن منبــع هر شــرکتی منابع انســانی آن 
شــرکت اســت و اشــرافیت حســین قدیمــی بــه کل همــکاران 
ــرده و  ــل ک ــکاران تحصی ــود هم ــت و وج ــل اس ــیار کام بس
ســاعی در ایــن شــرکت ،  کار را بــرای ایشــان ســاده مــی کنــد.

ــختی کار را،  ــر، س ــرکت توانی ــع ش ــی توزی ــاون هماهنگ مع
رقابتــی دانســت کــه در کشــور بیــن شــرکتهای توزیــع شــروع 
شــده اســت کــه همــان بهبــود ارائــه خدمــات بــه مشــترکان 
ــرح  ــل  ط ــی از قبی ــای نوین ــایر کاره ــد و س ــی باش ــرق م ب
ــش  ــه ولتاژمناســب ، طــرح ســیما پای ــان ارائ ــا هم چــاوش ی
شــاخص اســتراتژی در ســطح شــرکتهای  توزیــع  کــه در ایــن 
ــران ارشــد وزارت نیــرو شــروع شــده  ــه همــت مدی راســتا و ب

اســت.

ــد ،   ــترکان جدی ــدن مش ــه ش ــه اضاف ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
برنامــه پاســخگویی بــار در ســال آتــی بــه ســادگی ســالجاری 
ــی  ــکاران را م ــبانه روی هم ــاش ش ــکار ت ــود و این ــد ب نخواه

طلبــد.
ــن  ــت: بزرگتری ــرکت توانیرگف ــع ش ــی توزی ــاون هماهنگ مع
منبــع هــر شــرکت منابع انســانی آن شــرکت اســت و اشــرافیت  
ــد را در ایــن مســئولیت ،  مهــم دانســته و  ــر عامــل جدی مدی

اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل همــکاران را خواســتار شــد.
وی تحــوالت روبــه جلــو در صنعــت بــرق کشــور را یــادآور شــد 
و اظهــار کــرد: مــا انتظــار داریــم در تمامــی اســتان ها شــاهد 

بهبــود شــاخص هــای تعییــن شــده باشــیم.
ــن  ــی بی ــر همگرای ــرکت توانی ــع ش ــی توزی ــاون هماهنگ  مع
ــردم ،مهــم  ــه م ــرق را در خدمات رســانی ب ــع ب نیروهــای توزی
ــل در بســیاری از شــاخص ها در  ــت: اردبی ــرد و گف ــی ک ارزیاب
کشــور رتبــه مناســب و باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده و 
ایــن در ســایه تعامــات مســئوالن شــرکت توزیــع نیــروی برق 

اردبیــل و کارشناســان و کارکنــان آن اســت.
 وی گفــت :بــرای نگهــداری مناســب سیســتم ضــروری اســت 
برنامه ریزی هــای مــدون و از پیــش تعییــن شــده ای را داشــته 

. شیم با
ــرق  ــروی ب ــع نی ــد شــرکت توزی ــر عامــل جدی ــه مدی  در ادام
اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه حضــور بیســت ســاله در صنعــت 
ــه و  ــا تجرب ــی ب ــران میان ــد و مدی ــان ارش ــود مجری ــرق وج ب
ــن  ــیل ای ــد را از پتانس ــوان و متعه ــروی ج ــوت و نی پیشکس

شــرکت برشــمرد.
قدیمــی افــزود : در راســتای اهــداف شــرکت، بهبــود خدمــت 
بــه مــردم و افزایــش پایــداری شــبکه و افزایــش رضایتمنــدی 

مــردم جــزو برنامــه هــای وی در ایــن شــرکت خواهــد بــود.
وی درادامــه از زحمــات مدیــر عامــل ســابق شــرکت قدردانــی 
ــرای پیشــبرد اهــداف  نمــوده و تجربیــات ایشــان را الگویــی ب

شــرکت دانســت.
ــت:  ــرو ،گف ــرژی وزارت نی ــرق و ان ــاون ب ــری مع ــا حائ در انته
شــرکت هــای توزیــع ویتریــن و ســردمدار فعالیتهــای صنعــت 
ــوم  ــادی و عل ــی ، اقتص ــوم مهندس ــه کل عل ــرق هســتند ک ب

اجتماعــی را شــامل مــی شــود.
وی گفــت: در تابســتانی کــه پشــت ســر گذاشــتیم بــا مدیریت 
شــرکت توانیــر و همــکاران صنعــت بــرق بیــش از  3800 مــگا 
وات در بخــش مصــرف صرفــه جویــی شــده اســت  همچنیــن 
در مــورد حــذف قبــوض کاغــذی از لحــاظ محیــط زیســتی و 

اقتصــادی بهــره بردیــم.
معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو گفــت : بــه ازای هــر کیلــو 
ــر  ــم و اگ ــول بپردازی ــورو پ ــدود400 ی ــد  ح ــاعت بای وات س
ایــن مقــدار تبدیــل بــه ریــال شــده و بــه 5000 ضــرب شــود 
ــرق   ــا صرفــه جویــی در مصــرف ب مشــخص مــی شــود کــه ب

چقــدر صرفــه اقتصــادی ایجــاد شــده اســت.

ــه  در  ــی ک ــد  کارهای ــم روزی برس ــزود: امیدواری ــری اف  حائ
شــرکت توزیــع بــرق انجــام مــی شــود الگــوی ســایر ســازمانها 
ــی  ــبانه روزی و کار تیم ــکار کار ش ــه این ــرد و الزم ــرار گی ق
ــد  ــل جدی ــر عام ــه مدی ــزی ک ــی باشــدو آن چی مشــترک  م
شــرکت توزیــع بــرق اســتان بایــد در ســرلوحه کارهــای خــود 
ــی  ــت  و توانای ــد انجــام کار تیمــی ، اســتفاده از ظرفی قرارده

ــروی جــوان شــرکت  اســت. ــم  و نی همــکاران خان
ــه مــردم از اولیــن وظایــف مــا  وی گفــت : خدمــت رســانی ب
ــا  ــب ب ــد متناس ــبکه بای ــی ش ــتا طراح ــن راس ــت  و در ای اس
فضــای شــهر و  مبلمــان شــهری و بــا هــدف زیبــا ســازی آن 
باشــد بــه طــوری کــه در مناطقــی کــه چــون اســتان اردبیــل  
زیبــا اســت کاری کنیــم کــه بــا اســتفاده  از پایــه هــای زیبــا و 

کابــل خــود نگهــدار شــبکه مــا هــم  زیبــا باشــد.
معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو گفــت: خوشــبختانه ظرفیت 
نصــب شــده دو برابــر مصــرف اســتان مــی باشــد و  ایــن بــرق 
مــازاد بایــد در راســتای شــکل گیــری صنابــع باشــد ،  وقتــی 
صنایــع اســتان شــکل بگیــرد ، اشــتغال زایــی بیشــترمی شــود 
ــن  ــان ای ــا جوان ــود ت ــی ش ــردم ایجادم ــرای م ــی ب و  فرصت
اســتان مشــغول بــه کار شــوند  و در ایــن زمینــه بایــد فرصتــی 

بــرای مــردم ایجــاد کنیــم.
 حائــری گفــت: خوشــبختانه بــا توجــه بــه اینکــه  ایــن اســتان 
ــورهای  ــا کش ــد ب ــی توان ــه و م ــرار گرفت ــرزی ق ــه م در نقط
همســایه  از لحــاظ فنــی مهندســی  و  انــرژی  تبــادل داشــته 
ــن  ــده اولی ــال آین ــور در س ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــد و ب باش
نیــروگاه زمیــن گرمایــی یــا ژئــو ترمــال بــا ظرفیــت اولیــه 5 
ــاح خواهــد شــد کــه ظرفیــت  مــگاوات در ســال آینــده  افتت
آن تــا دو ســه ســال آینــده بــه 50 مــگا وات توســعه خواهــد 

یافــت.  
ــوح  ــا و ل ــای هدای ــا اعط ــم ب ــان مراس ــت در پای ــی اس گفتن
ــرق  ــتان ، ب ــرق اس ــت آب و ب ــران صنع ــرف مدی ــود از ط یادب
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــکاران ش ــان و هم ــه ای آذربایج منطق
ــدس محمــدی   ــده مهن ــات ارزن ــل از خدم ــرق اســتان اردبی ب

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــرکت، تقدی ــابق ش ــل س مدیرعام

مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل معارفه شد

ک
ه ی

فح
ص
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ه ا
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اد

ــت یکپارچــه« IMS در  ــا سیســتم مدیری دوره آموزشــی  » آشــنایی ب
قالــب 2 گــروه از همــکاران مرتبــط بــه مــدت دو روز در حــال برگــزاری 

اســت.  
در ایــن دوره آموزشــی مــدرس دوره پاکدوســت گفــت : سیســتم مدیریت 

یکپارچــه ،  اســتانداردی اســت متشــکل از ســه اســتاندارد معروف 
ISO 45001:2018   , ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

ــی اســت کــه  ــه الزامات ــن اســتاندارد متشــکل از مجموع ــزود: ای  وی اف
ــود مســائل زیســت  ــا، بهب ــود عملکــرد فراینده ــرای بهب ــا ب ســازمان ه
محیطــی، رعایــت و بهبــود اصــول ایمنــی و شــغلی و تبعیــت از قوانیــن 

و مقــررات اخــذ مــی کننــد.
 پاکدوســت  عنــوان کــرد:  هــدف نهایــی سیســتم مدیریــت یکپارچــه 
IMS  ، یکپارچه ســازی سیســتم های مدیریتــی  ایمنــی ، محیــط 
زیســت و مدیریــت کیفیــت بــا فرهنــگ ســازمانی اســت  کــه ایــن امــر  

ــردد. ــا می گ ــه ه ــه کاهــش هزین منجــر ب
  در این دوره ، سرفصل های استانداردهای

ISO 45001:2018   , ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
 IMS و همچنیــن اطاعاتــی در خصــوص سیســتم مدیریــت یکپارچــه 

و اســتاندارد HSE  بــه صــورت مشــروح مطــرح شــد. 

برگزاری  دوره آموزشی »ارتقاء سالمت  دوره » آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه« IMS در محل سالن اجتماعات ستاد شرکت 
اداری و مبارزه با فساد« بصورت الکترونیکی 

)مجازی( و برگزاری دوره کمک های اولیه

ــامت اداری و  ــاء س ــی »ارتق دوره آموزش
ــی  ــورت الکترونیک ــاد« بص ــا فس ــارزه ب مب
)مجــازی( از طریــق مجتمــع آمــوزش 
آذربایجــان بــه مــدت 6 ســاعت جهــت 50 

ــد( ــزار ش ــکاران برگ ــر از هم نف
همچنیــن دوره آموزشــی کمــک هــای 
ــی  ــاعت و آمادگ ــدت 22 س ــه م ــه ب اولی
ــاعت  ــدت 8 س ــه م ــرات ب ــر مخاط در براب
بــرای 139 نفــر از همــکاران شــاغل در 
امــور یــک،  دو، ســه  بــرق اردبیــل برگــزار 

ــد. ش
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امور سه برق اردبیل

تعدیل بار پست زمینی آزادی 3 
بــرق  توزیــع  مدیــر  
از  اردبیــل   شهرســتان 
تعدیــل بــار پســت زمینــی 

داد. خبــر   3 آزادی 
مــورد  در  بــان  دیــده 
ــن طــرح گفــت:  اجــرای ای
ــرح  ــرای ط ــتای اج در راس
چــاوش و بــا توجــه بــه 
فــول بــار بــودن پســت 
ــه  ــا ارای ــی آزادی 3، ب زمین
ــداث دو  ــه و اح ــرح اولی ط
از  ضعیــف  فشــار  فیــدر 

پســت زمینــی مولــوی و احــداث کابــل خونگهــدار بــه طــول180 
متــر و انتقــال کســری از بارفیدرهــای 3 و 4 پســت آزادی 3 بــه 
ــری پســت شــد. ــار حــدود 150 آمپ ــل ب ــوی موجــب تعدی مول

وی در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه نتیجــه آمپراژگیــری هــای بــه 
عمــل آمــده در محــدوده امــور ســه، بــا احــداث 5 فیــدر جدیــد 
و کابلکشــی زمینــی بــه طــول 120 متــر در پســت هــای باهنــر، 
آتــش نشــانی، بســیجیان، نــادری و گلمغــان2 امــکان تقســیم بار 

فیدرهــای پــر بــار فراهــم شــد.

نصب کنتورهای فهام
 بر روی کلیه فیدرهای 20 کیلوولت امور سه

ــزود:  ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــل  ب ــرق اردبی ــه ب ــور س ــر ام مدی
ــاژ  ــات ولت ــل اطاع ــاوش و تکمی ــرح چ ــرای ط ــتای اج در راس
فیدرهــای فشــار متوســط بــر روی کلیــه فیدرهــای 20 کیلوولــت 
ایــن امــور، حداقــل یــک کنتــور فهــام جهــت برداشــت اطاعــات 

نصــب شــده اســت.

اموردو  برق اردبیل

 اصالح شبکه فشار متوسط در محله پنج راه سلمان آباد
مدیــر امــور 2 بــرق اردبیــل از 
اصــاح شــبکه فشــار متوســط 
زمینــی در محلــه ســلمان 

ــر داد.  ــاد خب آب
بــه  گفــت:  عبداللهیــان 
ــران  ــت بح ــت مدیری درخواس
و  اردبیــل  شهرســتان 
همچنیــن شــهرداری اردبیــل 
آوری  جمــع  بــه  نســبت   ،
از  متوســط  فشــار  شــبکه 
ــج  ــه پن ــه محل داخــل رودخان
ــاد اقــدام شــد.. راه ســلمان آب

وی در مــورد اجــرای ایــن پــروژه گفــت: بــا اخــذ مجــوز ، حفــاری 
ــل  ــودن کاب ــارج نم ــم و خ ــع حری ــت رف ــر جه ــول 48 مت بط
ــه  ــل شــبکه زمینــی ب ــه و تبدی ــال رودخان روغنــی از بســتر کان
شــبکه هوایــی بــا نصــب پایــه هــای 12 و 13 متــری انجــام شــد.

مدیــر امــور 2 بــرق اردبیــل  افــزود:  بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن 
لولــه کابــل فشــار متوســط در داخــل کانــال آب ، باعــث جمــع 
شــدن آشــغال هــا در داخــل کانــال شــده و مســیر عبــور آب را 

بســته نگــه مــی داشــت.
 

رفع ضعف برق در محله خاتم النبیین
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــداث ش ــل از اح ــرق اردبی ــور2 ب ــر ام مدی
هوایــی بــا کابــل خودنگهــدار بــه طــول ۷00 متــر جهــت رفــع 
ضعــف بــرق در محلــه خاتــم النبییــن روبــروی دبیرســتان شــاهد 

ــر داد. خب
عبداللهیــان گفــت: بــا توجــه بــه مراجعــات و مکاتبــات متعــدد 
ــس از  ــرق، پ ــف ب ــر ضع ــی ب ــن مبن ــم النبیی ــه خات ــی محل اهال
ــی  ــرق ناش ــف ب ــد ضع ــخص ش ــی مش ــد میدان ــی و بازدی بررس
از پاییــن بــودن ضخامــت ســیم هــای مســی و فرســوده شــدن 

ــوده اســت. شــبکه ب
ــرد: در  ــان ک ــر نش وی خاط
ایــن عملیــات  بــا جایگزینــی 
ــا  ــر شــبکه مســی ب ۷00 مت
نمــره  خودنگهــدار  کابــل 
ــه  ــه پای ــب  2 اصل ۷0 و نص
ــم  ــع حری ــی9/400و رف بتون
شــبکه و همچنیــن کابــل 
ســرویس مشــترکین ضعــف 
ــن  ــم النبیی ــه خات ــرق محل ب

ــد. ــع ش رف
مدیــر امــور دو بــرق اردبیــل  افــزود: ایــن اقدامــات در راســتای 
ــترکین و  ــش رضایتمنــدی مش ــات و افزای ــش تلف ــرح کاه ط
جلوگیــری از خســارت بــه لــوازم خانگــی مشــترکین انجــام شــد.

برق سرعین

در راستای طرح چاوش انجام یافت
احداث پست جدید روستای آتشگاه سبالن 

بــا  ســرعین  بــرق  مدیــر 
اعــام ایــن خبــر گفــت: 
ــه اجــرای طــرح  ــا توجــه ب ب
در  اقــدام   ایــن  چــاوش، 
راســتای مدیریــت ولتــاژ برق 
ــدی مشــترکین و  و رضایتمن
ــبکه  ــداری ش ــن  پای همچنی

ــت. ــده اس ــی ش اجرای
موســوی افــزود: بــا اســتخراج 
ــترکین  ــاژ مش ــات ولت اطاع
و  بیلینــگ  افــزار  نــرم  از 
همچنیــن بررســی دقیــق 
ــاژ و  ــت ولت مناطــق دارای اف
ــن مناطــق  ــق  ای ــز دقی آنالی
ــبت  ــزار Gis نس ــرم اف ــا ن ب
بــه رفــع افــت ولتــاژ هــا 

ــت. ــده اس ــدام ش اق
وی گفــت: از جملــه مناطقــی کــه افــت ولتــاژ شــدیدی داشــت 
قســمتی از روســتای آتشــگاه بــود کــه بــا احــداث پســت جدیــد 
بــه ظرفیــت 100 کیلوولــت آمپــر مشــکل افــت ولتــاژ بــه طــور 

کامــل برطــرف گردیــد.
مدیــر بــرق ســرعین در پایــان از اجــرای طــرح هــای جدیــد در 

زمینــه کاهــش افــت ولتــاژ در داخــل ســرعین خبــر داد.

سرویس روشنایی معابر شهری در سرعین 
ــر  ــنایی معاب ــاح روش ــرویس و اص ــرعین از س ــرق س ــر ب مدی

ــر داد. ــهری خب ش
موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: از آنجایــی کــه ســرعین یک 
ــر ایــن شــهر از اهمیــت  شــهر توریســتی اســت، روشــنایی معاب
ویــژه ای برخــوردار اســت  و بــا بازدیــد هــای روزانــه نســبت بــه 

رفــع عیــب چــراغ هــاي معیــوب اقــدام میگــردد.
وی افــزود :  از آنجائیکــه چــراغ هــای پایــه بلنــد نیازمنــد باالبــر 
ــر  ــه اصــاح معاب ــا هماهنگــی انجــام شــده نســبت ب هســتند ب
کمربنــدی و داخــل شــهر اقــدام و حــدود 20 چــراغ پایــه بلنــد 

معیــوب اصــاح شــد. 
تعمیر و اصالح شبکه فشار متوسط داخل شهر سرعین با 

همکاری اکیپ خط گرم 
از  بــرق ســرعین  مدیــر 
ــدر 2  ــرادات فی ــاح ای اص

ســرعین خبــر داد
ــن  ــام ای ــا اع ــوی ب موس
خبــر گفــت : بــا توجــه 
بــه حساســیت فیــدر 2 
بازدیــد  طــی  ســرعین 
و بررســی ایــرادات ، بــا 
خــط  اکیــپ  همــکاری 
ــاح  ــه اص ــبت ب ــرم نس گ

شــبکه اقــدام شــد .
ایــن  طــی   : افــزود  وی 

عملیــات تعویــض جمپــر هــا ، اصــاح کجــی مقــره ، کاور گذاری 

، تعویــض راس تیــری انجــام پذیرفــت.

مدیر برق سرعین از اجرای چندین طرح در زمینه کاهش 
افت ولتاژ خبر داد 

موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: تامیــن بــرق مشــترکین بــا 
ولتــاژ مجــاز و اســتاندارد از اصلــی تریــن وظایــف شــرکت هــای 
توزیــع بــوده کــه عــاوه بــر رضایــت منــدی مشــترکین موجــب 

کاهــش تلفــات نیــز مــي شــود .
وی ادامــه داد: در همیــن رابطــه بــا بررســی دقیــق مناطــق دارای 
ــات  ــراف اقدام ــتاهای اط ــرعین و روس ــاژ در داخــل س ــت ولت اف
ــوان  ــی ت ــه م ــه از آن جمل ــت ، ک ــه اس ــورت گرفت ــژه ای ص وی
ــزاده ،  ــای امام ــه ه ــف در محل ــار ضعی ــدر فش ــاد فی ــه ، ایج ب
کارشناســان ، میــدان قارتــال ســرعین و همچنیــن تعــادل بــار و 
کاهــش طــول فیــدر در روســتاهای آلــوارس و علیداشــین اشــاره 

کــرد .
مدیــر بــرق ســرعین  گفــت : بــا اجــرای ایــن اقدامــات افــت ولتاژ 
ــه صــورت محســوس برطــرف شــده و نتایــج  در ایــن مناطــق ب

قابــل قبولــی بــه دســت آمــده اســت.

برق شهرستان نیر

تعمیر و اصالح خط بیست کیلو ولت فیدر 1 و 2 نیر با 
همکاری اکیپ خط گرم

اخــوان مدیــر بــرق نیــر 
خبــر  ایــن  اعــام  بــا 
پایــداری  گفت:جهــت 
ــبکه و  ــتر ش ــه بیش ــر چ ه
ــیهای  ــری از خاموش جلوگی
از  پــس   ، خواســته  نــا 
ــی  ــد میدان ــی وبازدی بررس
ــط  ــپ خ ــکاری اکی ــا هم ب
ــاح  ــه اص ــبت ب ــرم نس گ

گردیــد. اقــدام  شــبکه 
وی افــزود: در ایــن عملیــات 

تعویــض برقگیــر معیــوب پســت هــا و اصــاح کات اوت روســتای 
رضــا قلــی قشــاق ، اصــاح کجــی مقــره و تعویــض مقــره انجــام 

. فت یا

عملیات اصالح، تعمیر و تعویض مقره مسیر فیدر یک 
شهرستان نیر

ــر روی شــبکه 20  ــر از اصــاح و تعویــض مقــره ب ــرق نی ــر ب مدی
کیلــو ولــت فیــدر یــک نیــر خبــر داد.

ــته و  ــیهای ناخواس ــش خاموش ــتای کاه ــت: در راس ــوان گف اخ
انــرژی توزیــع نشــده و افزایــش ضریــب اطمینــان شــبکه بــا نصب 
3 اصلــه تیــر بتونــی 12 متــری جهــت اصــاح ارتفــاع شــبکه در 
مســیر اصلــی فیــدر یــک نیــر در ســه نقطه،تعــداد 48 عــدد مقــره 
ــی  ــاح کج ــن اص ــقابی و همچنی ــره بش ــدد مق ــوزنی و 15 ع س
ــکار و همــکاران بــرق نیــر انجــام  مقــره و جمپرهــا توســط پیمان

پذیرفــت.

نیرو رسانی به متقاضیان انشعاب مصارف سنگین در شهرک 
تخصصی آب شهرستان نیر

مدیــر بــرق نیــر از اتمــام 
ــه  ــانی ب ــرو رس ــات نی عملی
ــی  ــای آب تعاون ــه ه کارخان
ســیراب ســبان،امیری شیخ 
احمــد و واحــد صنعتــی علی 
ــر داد. ــم زاده خب ــر کری اصغ

اخــوان بــا اعــام ایــن خبــر 
ــت از  ــت  حمای ــت: جه گف
اشــتغال و کار آفرینــی ،تمام 
مراحــل اجــراي ایــن  پــروژه 

هــا از قبیــل پذیــرش، طراحــی و واگــذاری بــه پیمانــکار نظــارت و 
برقــدار کــردن ایــن واحدهــای صنعتــی  در کمتریــن زمــان ممکن 

حداقــل بیســت روز ،انجــام شــد.
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــان ب ــن متقاضی ــه ای ــانی ب ــرق رس ــزود: ب وی اف
ــس 315  ــتگاه تران ــب دو دس ــا نص ــان وب ــون توم ــر 310 میلی ب
ــه                 ــت  ب ــس 200کیلوول ــتگاه تران ــک دس ــر و ی ــت آمپ ــو ول کیل

ــید. ــرداری رس ــره ب به

اخبار شهرستان ها
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اخبار شهرستان ها

برق خلخال

بازسازی پست هوایی شهرستان خلخال
ــت:  ــال گف ــرق خلخ ــر ب مدی
ــت آمپــر  ــو ول ترانــس 25 کیل
آبــادی طهرســتان خلخــال که 
اوایــل هفتــه بــه ســرقت رفتــه 
بــود ،توســط اکیــب تعمیــرات 
پســتها بازســازی وبرقدار شــد.

ســیدی افــزود: دراجــرای ایــن 
طــرح از مهــره هــای ضــد 

ســرقت در ســکو وخــود ترانــس اســتفاده شــده اســت کــه مــی تواند 
موجــب  جلوگیــری  از ســرقت یــا کنــدی مراحــل ســرقت باشــد.

وی  دوربــودن ترانــس از محــل مصــرف ونبودن ســاکنین درنزدیکی 
ترانــس راعامــل اصلــی ســرقت دانســت و از عمــوم مــردم خواســت 
درصــورت مشــاهده افــراد ناشــناس درکنــار شــبکه  بــرق ویاقطــع 

شــدن بــرق منزل،مراتــب را بــه 110 ویــا121 اطــاع دهنــد.

اکیپ آماده باش برق خلخال در محل سد بفرآجرد
ــرات  ــب تعمی ــور اکی حض
ــراه  ــه هم ــرق خلخــال  ب ب
ژنراتــور  دســتگاه  یــک 
بــرق  تامیــن  بــرای  
از  جلوگیــری  و  پایــدار 
ــی  ــی احتمال ــروز خاموش ب
ــرد  ــد بفراج ــل س ، درمح

خلخــال.
ســد بفراجــرد از جملــه 
ــل افتتــاح  پــروژه هــای قاب
در ســفر ریاســت جمهوری 

بــه اســتان اردبیــل بــود کــه  بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس افتتــاح 
شــد.

ریگلوزر معیوب شاهرود خلخال سرویس شد
خلخــال   بــرق  مدیــر 
همــکاران   گفت:باهمــت 
مدیریــت بــرق خلخــال  
ســتادی  وکارشناســان 
ــط  ــوزر خ ــکل اتوریگل مش
ــاهرود  ــور ش ــی کل خروج

شــد. برطــرف 
کــرد:  عنــوان  ســیدی 
ــدر  ــه فی ــه اینک ــه ب باتوج
مســیر  کــه  خلخــال   5
مــی  راتامیــن  شــاهرود 

ــی  ــر اصل ــد، بدلیــل داشــتن طــول فیــدر حــدودا100  کیلومت کن
و120 کیلومتــر خــط فرعــی متاســفانه دارای یــک دســتگاه ریگلوزر 
معیــوب درخروجــی کلــور بــود کــه همــواره خطایــی گــذرا باعــث 

ــد. ــی ش ــدر م ــدن فی ــع ش قط
وی افــزود : باتعمیــر وســرویس ایــن ریگلــوزر مــی تــوان از قطعــی 
گــذرای فیــدر جلوگیــری کــرده وبــه پایــداری خــط فــوق کمــک 

کــرد.
ســیدی درپایــان از ســرویس وتعمیــر اتوریگلــوزر هــای معیــوب در 
فیــدر 4 خلخــال ومســیر گردنــه المــاس در آینــده نزدیک خبــر داد.

ترانس های پست های هوایی خلخال به مهره ضد سرقت 
تجهیز شدند

ــرق خلخــال گفــت :اکیــپ تعمیــرات و نگــه داری شــبکه   ــر ب مدی
مدیریــت بــرق خلخــال اکثــر ترانــس هــای حاشــیه روســتا و شــهر 

هــارا بــه مهــره ضــد ســرقت تجهیــز کردنــد.
ــا اســتفاده از خلوتــی  ــرادي  ب ســیدی گفــت : اخیــرا متاســفانه اف
حاشــیه روســتا و جــاده هــا اقــدام بــه تخریــب یــا ســرقت تجهیزات 
بــرق مینمودنــد کــه بــا نصــب مهــره هــاي ضدســرقت جلــوي کار 

آن هــا گرفتــه مــي شــود.
وي  همچنیــن اضافــه کــرد: مــا ســال گذشــته نیــز بــا جــوش کاری 

ترانــس بــر روی ســکو و تجهیــزات منصوبــه در مســیر ســرچم تعداد 
25 دســتگاه ترانــس را از دســت ســارقین مصــون کــرده بودیــم کــه 
امســال نیــز حــدود ۶0 دســتگاه ترانــس را بــا اســتفاده از مهــره های 

ضــد ســرقت ایمــن ســازی کردیم. 
مدیــر بــرق خلخــال در پایــان از عمــوم مــردم خواســت  در صــورت 
مشــاهده افــراد مشــکوک در کنــار شــبکه و تجهیــزات بــرق ، مراتب 

را بــه ســامانه  121 یــا بــه پلیــس 110 اعــام نماینــد.
روشنایی سه راهی جاده فیروزآباد به خلخال

 تامین  می شود
ــار  ــرد : روز چه ــوان ک ــر عن ــن خب ــام ای ــا اع ــرق خلخــال ب مدیرب
شــنبه 20 آذر نصــب پایــه هــای فلــزی جهــت تامین روشــنایی ســه 
راهــی فیروزآبــاد بــه خلخــال بــا مشــارکت مدیریــت  بــرق خلخال و 
اداره راه کوثــر انجــام شــد کــه بــا پایــان یافتــن نصــب و بتــن ریــزی 

پایــه هــا ،ســیم کشــی و نصــب چــراغ آن نیــز بــه پایــان میرســد.
اصالح وساماندهی فیدر5 خلخال

مدیــر بــرق خلخــال گفــت 
ــال ، روز   ــرق خلخ ــکاران ب : هم
دوشــنبه 25 آذر   باتشــکیل 
هــای  واکیــپ  کارگــروه 
مختلــف در ۶ گــروه اجرایــی از 
ــال  و در  ــرق خلخ ــکاران ب هم
ــدر  ــط ،فی ــداری خ ــت پای جه
5 خلخــال در کمتــر از ســه 
ــاماندهی  ــاح و س ــاعت  اص س

ــد. ش
 5 :فیــدر  افــزود  ســیدی  
بخــش شــاهرود را تغذیــه مــی 

ــبکه  ــم ش ــع حری ــل رف ــی از قبی ــاح آن اقدامات ــرای اص ــد و ب کن
ــت  ــبکه 20کیلوول ــم ش ــع حری ــم، رف ــدان معل ــت درمی 20کیلوول
تعویــض تیرشکســته درروبــری هواشناســی، رفــع حریــم شــبکه 20 
کیلــو ولــت تعویــض محــل نصــب کات اوت دراول روســتای زاویــه 
ســادات خوجین،نصــب ترانــس در روســتای خمــس ، رفــع حریــم 
شــبکه 20کیلــو ولــت درشــهر کلــور وشــال ، شــاخه زنی وپاکســازی 

ــد. ــام ش ــن ، انج ــهریور و خوجی ــوار 1۷ ش ــر خــط در بل زی

برق شهرستان کوثر

اصالح کابل خودنگهدار فشارمتوسط تونلهای سرچم
مدیــر بــرق کوثــر ازتعمیــر 
واصــاح  کابــل خودنگهــدار 
فشــار متوســط درتونل شــماره 
اکیــپ  توســط  ســرچم   ۶
بهــره بــرداری وتعمیــرات ایــن 

ــرداد. ــت خب مدیری
ــل  ــن کاب ــت : ای ــاعدی گف س
پــی  اتصالهــای  دلیــل  بــه 
ــتر از  ــدت  بیش ــه م ــی ب درپ
ــهای  ــع بودوترانس ــال قط 2س
مربــوط بــه روشــنایی تونــل ۶ 
ــبکه  ــق ش ــد از آن ازطری و بع

بــرق خلخــال تامیــن مــی گردیــد کــه بــا همــکاری اداره عیــب یابی 
ــس از اصــاح  ــر ، پ ــرق کوث ــت ب ــل  و همــت همــکاران مدیری کاب
ســرکابل و احــداث ارت جدید،کابــل تســت ، برقدار وتحت تانســیون 

ــت. ــرار گرف ق
وی افــزود : بــا برقــدار شــدن ایــن کابــل عــاوه بــر تغذیــه تونلهــای 
شــش تــا ده ســرچم امــکان رینــگ بــا مدیریــت بــرق شهرســتان 

خلخــال نیــز مجــددا فراهــم وپایــداری شــبکه افزایــش یافــت.

تجهیز پست های هوایی شهرستان کوثربه مهره ضد سرقت
ــداری  ــرات و نگه ــب تعمی ــت  : اکی ــتان کوثرگف ــرق شهرس مدیرب
شــبکه توانســتند در یــک اقــدام مناســب اکثــر ترانــس های حاشــیه 

روســتا هــا را بــه مهــره ضــد ســرقت تجهیــز کننــد.
ســاعدی افــزود : اخیــرا متاســفانه تعــدادی از ســارقان بــا اســتفاده از 
خلوتــی حاشــیه روســتا و جــاده هــا اقــدام بــه تخریــب یــا ســرقت 
تجهیــزات بــرق مــی نماینــد کــه بــا ایــن اقــدام ازســرقت تجهیــزات 

پســت هــای هوایــی جلوگیــری خواهدشــد.
وی عنــوان کــرد : از50دســتگاه ترانــس تاکنــون 15دســتگاه ترانــس 

پســت هوایــی  بــه مهــره ضــد ســرقت تجهیــز شــده  اســت و دیگر  
ترانســها برابــر برنامــه زمــان بنــدی نصــب خواهد شــد.

ــداری از  ــت پاس ــردم جه ــوم م ــان از عم ــر در پای ــرق کوث ــر ب مدی
امــوال بیــت المــال همــکاری خواســته و افــزود : در صورت مشــاهده 
ــه  ــب را ب ــرق ، مرات ــار شــبکه و تجهــزات ب ــراد مشــکوک در کن اف

شــماره 121 یــا بــه پلیــس 110 اعــام نماینــد.
شرکت مدیر وهمکاران مدیریت برق کوثر

 در مانور آتش سوزی
مدیربــرق شهرســتان کوثــر : ایــن مانــور بــا حضــور فرمانــدار کوثــر و 
بــا اعــام حضــور بــه تمامــی واحــد هــای امــدادی و خدمــات رســان 
ــس ،  ــرق ، اورژان ــه اتــش نشــانی ، هــال احمــر ، اداره ب مــن جمل

پلیــس ســاعت 10روز گذشــته برگزارشــد.
ســاعدی افــزود: از مهمتریــن اهــداف ایــن مانــور آمادگــی ارگانهــای 

امــدادی در مقابلــه بــا آتــش ســوزی در اســرع وقــت بــود.

اجرای عملیات برق  رسانی به روستای گزور علیای 2 جدید
شهرســتان  بــرق  مدیــر 
کوثــر از اجــرای پــروژه برق 
رســانی بــه روســتای گــزور 
علیــای 2 جدیــد خبــر داد.

ــن  ــت  : درای ــاعدی گف س
ــانی  ــن  برقرس ــروژه ضم پ
ــد 30  ــه مشــترکین جدی ب
ــوق  ــتای ف ــواری روس خان
نســبت بــه اصــاح شــبکه 
400ولــت هوایــی وکاهــش 
خطــوط  تغذیــه  شــعاع 
فشــار ضعیــف هوایــی نیــز 

ــد. ــدام گردی اق
ــزود : در راســتای اجــرای طــرح چــاوش ، کاهــش تلفــات و  وی اف
همچنیــن تفکیــک فیدرهــا  بــا احــداث یــک دســتگاه پســت هوایی 
ــه  ــدار ب ــل خودنگه ــر واحــداث کاب ــت آمپ ــت 50 کیلوول ــا ظرفی ب
طــول  ۶00 متــر واصــاح خــط 20 کیلوولــت بــه طــول 1۶0 متــر 
مشــکل ضعــف بــرق منطقــه برطــرف شــد وبــه مشــترکین جدیــد 

نیــز برقرســانی انجــام گرفــت.
 مدیربــرق شهرســتان کوثــر  اعــام کــرد :ایــن اقــدام باعــث افزایش 

رضایت مشــترکین شــد.

برق شهرستان نمین

جابجایی ترانس روستای مسجد محله و پیرزاده شهرستان 
نمین  به نقطه ثقل بار و تعادل بار 

مدیــر بــرق نمیــن گفــت :  در راســتای طــرح چــاوش و بــا توجــه به 
اینکــه ترانــس در فاصلــه دورتــری از ثقــل بــار قــرار داشــت،  جهــت 
رفــع افــت ولتــاژ و تعــادل بــار ، توســط اکیپ تعمیــرات بــرق نمین، 

ترانــس بــه نقطــه ثقــل بــار جابجــا گردید.  

اجرای پروژه نیرو رسانی به کارخانه شن وماسه در  نمین
مدیــر بــرق نمیــن گفــت :پــروژه نیــرو رســانی بــه کارخانــه شــن 
وماســه  جــواد نظمــی بــه قــدرت 200 کیلوولــت در اراضــی  

ــد. ــرا ش ــن اج ــتان نمی ــع در شهرس ــو، واق ــتای بویاقچل روس
وفاخــواه افــزود: ایــن پــروژه بــا احــداث 14 اصلــه تیربتونــی 
فشارمتوســط واحــداث شــبکه بــه طــول 52۷ متــر وبــا نصــب یــک 
دســتگاه ترانســفورماتور      kvA   315 بــه مــدت ده روزبــا مبلــغ 
1۶5میلیــون تومــان  اجــرا وتحویــل دســتگاه نظــارت شــد و  و آماده 

بهــره بــرداری مــی باشــد.

برگزاری مانور زلزله در مدیریت برق خلخال ، گرمی و بیله سوار 
بــه مناســبت پنجــم دی مــاه بــه عنــوان روز ملــی ایمنــی در برابــر 
زلزلــه و کاهــش اثــرات بایــای طبیعــی مانــور زلزلــه و مانــور امــداد 
و نجــات در برابــر زلزلــه در مدیریــت بــرق خلخــال ، گرمــی و بیلــه 

ســوار برگــزار شــد .
ــوادث و  ــر ح ــکاران  در براب ــوزش هم ــر آم ــاوه ب ــور ع ــن مان در ای
ــل ایــن  بایــای طبیعــی کــه هــدف اصلــی  آن تــاب آوری در مقاب
پدیــده طبیعــی اســت. اقدامــات پیشــگیرانه بــرای کاهش اثــرات در 
زمــان وقــوع زلزلــه ، پنــاه گیــری صحیــح ، خــروج ایمــن از مــکان  و 
نحــوه کمــک رســانی  ،  در زمــان رخــداد زلزلــه و نیــز نحــوه انجــام 

اقدامــات امــدادی مــورد نیــاز بــه همــکاران  آمــوزش داده شــد.
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 تقدیر از مدیرعامل شرکت  جهت خدمت رسانی به خانواده های زندانیان
رئیــس کل دادگســتری اســتان و رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن حمایــت از زندانیــان اردبیــل و ســید 
ــت  ــب رئیــس هیئ ــز اســتان و نائ ــی و انقــاب مرک ــی دادســتان دادســرای عموم ــه طباطبای عبدال
مدیــره انجمــن حمایــت اززندانیــان اردبیــل بــا ارســال لــوح  از مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 

بــرق اســتان اردبیــل تقدیــر کــرد.

 کسب عنوان»  شایسته تقدیرویژه« برای پنجمین سال متوالی توسط مسئول 
فرهنگی شرکت 

ــر از مســئول فرهنگــی  ــی شــرکت توانی ــور فرهنگــی و دین ــر ام ــه ای از طــرف دفت ــا ارســال نام ب
ــر شــد.  ــل تقدی ــرق اســتان اردبی ــع ب شــرکت  توزی

ــزاده مســئول  ــد علی ــی بن ــه از طــرف احمــد شــیخی قمــی ارســال شــده از یحی ــه ک ــن نام در ای
فرهنگــی شــرکت بــه جهــت ارتقــای فعالیتهــای فرهنگــی و دینــی شــرکت و کســب رتبه » شایســته 

تقدیــر ویــژه« تقدیــر شــد.

 اهدا لوح تقدیر از طرف رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان اردبیل و مدیر 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اردبیل به یکی از همکاران 

 بــا اهــدا لــوح تقدیــر از طــرف علــی واحــد مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
اســتان اردبیــل و امیــر رجبــی رئیــس حــوزه هنــری انقــاب اســامی اســتان اردبیــل  از میرعظیــم 

رفیــق نیــا همــکار شــاغل در امــور ســه بــرق اردبیــل بــه جهــت کســب رتبــه تقدیــری توســط وی در 
داســتان نویســی جایــزه ادبــی یوســف )داســتان کوتــاه ( تقدیــر کــرد.

 تقدیر فرماندار پارس آباد از مدیر برق پارس آباد 
بــا ارســال لــوح تقدیــری از طــرف علــی عایــی فرمانــدار پــارس آبــاد از علــی جاهــدی  مدیــر بــرق 
پــارس آبــاد بــه جهــت خدمــت رســانی و همــکاری مســتمر وی در کارگــروه هــا ، شــوراها و ســتاد 

هــای شهرســتان تقدیــر شــد. 

 از مدیریت وکارکنان برق خلخال تجلیل شد
ایــن مراســم  توســط فرمانــداری خلخــال 
ــنل ادارات  ــئولین وپرس ــور مس ــا حض و ب
ــن  ــر اداره ارشــاد  ای درســالن آمفــی تئات

شهرســتان  برگــزار شــد
در ایــن مراســم بابایــی فرمانــدار خلخــال 
از حضــور کلیــه دســتگاههای اجرایــی در 
مانــور زلزلــه تشــکر وقدردانــی کردوگفت: 
»امــروز حضــور بــه موقــع مســئولین 
وپرســنل آنهــا در میــدان ،نشــانه خدمــت 
صادقانــه  وعاقــه منــدی بــه نظــام 

اســت«.
 در ایــن مراســم بــه مدیــر بــرق خلخال و 
اکیــپ همــکاران شــرکت کننــده در مانور 
ــدار  ــرف فرمان ــپاس از ط ــوح س ــه ل زلزل

خلخــال اهــدا شــد.

قدردانی

ــارک فجــر   ــرق اســتان دردهــه مب ــروی ب ــع نی ــروژه هــای شــرکت توزی حســین قدیمــی گفــت : پ
ــاح مــی شــود . ــال  افتت ــارد ری ــر 2۶0میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ســالجاری ب

 وی افــزود پــروژه هــای ســرمایه گــذاری توزیــع شــامل : توســعه و احــداث ، اصــاح و بهینــه ســازی 
شــبکه هــای روســتایی و شــهری ، تجهیــز و راه انــدازی پســت هــای توزیــع هوایــی ، فیدرهــای جدیــد 
ــای  ــن آوریه ــا ف ــزات ب ــور و اســتفاده از تجهی ــدرت مان ــش ق ــای 20KV  ، افزای و توســعه شــبکه ه

جدیــد از جملــه ریکلــوزر – سکســیونرگازی بــا اعتبــاری بالــغ بــر   101 میلیــارد ریــال ، نصــب چــراغ 
روشــنایی معابــر شــهرها و روســتاها بااعتبــار 20 میلیــارد ریــال ، پــروژه هــای نیــرو رســانی شــامل 
)چاههــای کشــاورزی ، دامــداری ، مرغــداری ، پــرورش ماهــی صنایــع تولیــدی و .... ( بــا اعتبــار  105 
میلیــارد ریــال ، طــرح کاهــش تلفــات بــا اعتبــار  1۷ میلیــارد ریــال و نصــب کنتورهــای هوشــمند آب 

و برق)فهــام ( بــا اعتبــاری بالــغ بــر  1۷ میلیــارد ریــال مــی باشــد .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان دردهه مبارک فجر سال 98 با اعتباری بالغ بر 260میلیارد ریال افتتاح می شود
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اناهلل و انا الیه راجعون
ــا  ــوا م ــاٌل َصَدق ــَن ِرج ــَن الُمؤِمنی ِم
َمــن  َفِمنُهــم   ۖ َعلَیــِه   َ اهللَّ عاَهــُدوا 
ــُر ۖ  ــن یَنَتِظ ــم َم ــُه َوِمنُه َقضــیٰ  نَحَب

لــوا تَبدیــًا﴿23﴾ َومــا بَدَّ
ــتند  ــی هس ــان مردان ــان مؤمن در می
ــدا  ــا خ ــه ب ــدی ک ــر عه ــر س ــه ب ک
بســتند صادقانــه ایســتاده اند؛ بعضــی 
پیمــان خــود را بــه آخــر بردنــد )و در 
ــیدند(، و  ــهادت نوش ــربت ش راه او ش
ــز  ــد؛ و هرگ بعضــی دیگــر در انتظارن
ــان  ــد و پیم ــی در عه ــر و تبدیل تغیی

ــد. خــود ندادن
مجاهــدت هــای ارزشــمند و شــجاعانه ســردار پــر افتخــار و رشــید اســام حــاج قاســم ســلیمانی در 
عمــر پــر برکــت خــود در راه اســام و جبهــه مقاومــت و کمــک بــه مظلومیــن عالــم بــر کســی پوشــیده 

نیســت و بــه طــور یقیــن راه پرافتخــار ایــن شــهید واال مقــام ادامــه خواهــد داشــت.
ــج( و  ــی عصــر )ع ــه محضــر مقــدس حضــرت ول ــدر ب ــن مجاهــد عالیق ضمــن  تســلیت شــهادت ای
ملــت ایــران امیدواریــم در تاســی از ایــن شــهید بزرگــوار جامعــه خــدوم صنعــت بــرق اســتان هماننــد 

ــه داشــته باشــد. ــد در اعتــای آرمان هــای انقــاب اســامی تاشــی مجاهدان گذشــته بتوان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

حضور مدیر عامل و کارکنان شرکت توزیع برق استان اردبیل در مراسم 
گرامیداشت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی

همــکاران شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل در مراســم گرامیداشــت ســردار رشــید اســام حــاج قاســم 
ســلیمانی در اســتان اردبیــل و برخــی از همــکاران بــا حضــور در تهــران همــگام بــا مــردم مومــن و قدرشــناس 
ایــران اســامی در مراســم وداع  ســردار بــزرگ و پــر افتخــار اســام شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی  

و دیگــر شــهدای ایــن اقــدام تروریســتی و جنایتــکار آمریــکا شــرکت نمودنــد .

موفقیت ورزشی همکاران در مسابقات انتخابی شنای کارکنان دولت 
استان اردبیل

تیــم شــنای بــرادران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان در مســابقات انتخابی شــنای 
کارکنــان دولــت اســتان خوش درخشــیدند

مســابقه ورزشــی شــنای کارکنــان دولت بــه مناســبت حماســه 9 دی توســط اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان اردبیــل روز پنجشــنبه 12دی مــاه ســالجاری در محل اســتخر 

شــهید رجــب زاده  برگــزار شــد.
در ایــن مســابقات  ، کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان  در رده ســنی 3۶ 
تــا 40 سال)رشــته آزاد ( میــر عزیــز رفیــق نیــا بــه مقــام اول ، در  رده ســنی 41 تــا 
45 ســال) رشــته قورباغــه(  یحیــی بندعلیــزاده بــه مقــام دوم  و در همیــن رده ســنی 
)رشــته آزاد( بخشــعلی صابــری بــه مقــام ســوم و در رده ســنی  4۶  تــا 50 سال)رشــته 

قورباغــه( میــر عظیــم رفیــق نیــا بــه مقــام دوم ایــن مســابقات دســت یافتنــد.
ــزام  ــوری اع ــابقات کش ــه مس ــنی ب ــر رده س ــرات اول  در ه ــت نف ــر اس ــه ذک الزم ب

ــد شــد. خواهن

کسب مقام سوم  در مسابقات والیبال بسیج شهرستان اردبیل
 توسط تیم والیبال شرکت

ــرق اســتان اردبیــل در مســابقات والیبــال  تیــم والیبــال شــرکت توزیــع نیــروي ب
بســیج شهرســتان اردبیــل  کــه بــه مناســبت  گرامیداشــت ســردار ســپهبد شــهید 

حــاج قاســم ســلیماني برگــزار شــد، مقــام ســوم را کســب کــرد.

خبر ورزشی


