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 ۱۲۶مرکز استخراج رمز ارز غیر مجاز
در استان اردبیل جمعآوری شد
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفت:
تاکنــون  ۱۲۶مرکــز اســتخراج رمــز ارز غیرمجــاز بــا یــک هــزار و
 ۴۲۹دســتگاه در ایــن اســتان جمـعآوری شــده اســت.
حســین قدیمــی اظهــار کــرد :بــا ایــن اقــدام چهــار میلیــون کیلــووات
ســاعت صرفهجویــی انــرژی شــده و  ۳.۲مــگاوات تــوان مصرفــی شــبکه
کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای ششــمین اقــدام فراگیــر در اســتان اردبیــل بیــان
کــرد :ایــن اقــدام بــا حضــور  ۳۴گــروه و  ۱۱۰نیــروی عملیاتــی در ســطح
اســتان اردبیــل اجــرا شــد کــه از ایــن تعــداد  ۱۲گــروه بــا  ۳۰نفــر بــه
جم ـعآوری مراکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــز ارز پرداختنــد.
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۲

برنامهریزی برای عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۰
جلســه مدیریــت پیــک بــار تابســتان  ۱۴۰۰بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل و مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اردبیــل و
فرمانــداران شهرســتان هــای اســتان بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس در محــل ســالن
جلســات اســتانداری اردبیــل برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
گزارشــی دربــاره ی آمــار مشــترکان و تولیــد و میــزان مصــرف بــرق در اســتان را ارائــه کــرد و بــر
همــکاری مشــترکان صنعتــی و کشــاورزی در جهــت کاهــش مصــرف در ســاعات اوج بــار و عبــور
موفــق از پیــک بــار تابســتان تاکیــد کــرد.
در ادامــه جلســه مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اظهــار داشــت  :برنامــه ریــزی
هایــی جهــت عبــور موفــق از پیــک بــار روزهــای گــرم ســال صــورت گرفتــه کــه از جملــه آنهــا
تعییــن ســهمیه کاهــش بــار در بخــش صنایــع ،کاهــش ســاعات ادارات و کنتــرل بــار مصرفــی
خصوصــا بــار سرمایشــی و لــزوم بــه کار گیــری مولدهــای بــرق اضطــراری در ادارات ،خــارج کــردن
مشــترکان  CNGاز مــدار در زمانبنــدی مشــخص مــی باشــد.
حســین قدیمــی گفــت :تعدیــل روشــنایی معابــر و شناســایی مراکــز رمــز ارز دیجیتــال غیــر مجــاز
در دســتور کار شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل قــرار دارد و اولیــن اقــدام فراگیــر در ایــن زمینــه
همزمــان بــا سراســر کشــور  ۲اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد.
وی برنامههــای مدیریــت مصــرف بــرق در ســال  99را ارزشــمند دانســت و افــزود :بــه علــت کاهــش
میــزان بارندگــی هــا طــی زمســتان ســال گذشــته و بهــار امســال و فرارســیدن گرمــای زودرس ،بــا
افزایــش مصــرف بــرق مواجــه هســتیم و انتظــار داریــم بــا تــداوم ایــن همــکاری پیــک تابســتان
 1400را نیــز بــا موفقیــت و بــدون اعمــال مدیریــت اضطــراری بــار ســپری کنیــم .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفــت :تأمیــن بــرق مطمئــن و پایــدار را
در دســتور کار دادیــم و از هیــچ کوششــی جهــت رضایــت مشــترکان دریــغ نخواهیــم کــرد.

وی بــا معرفــی ســامانه ملــی بــرق ایــران« بــرق مــن» گفــت :ایــن ســامانه بــه منظــور اطــاع
رســانی بــه مشــترکان و ارتبــاط دوســویه بــا شــرکت توزیــع بــرق ایجــاد شــده کــه مــردم عزیــز
مــی تواننــد بــا نصــب ایــن ســامانه بــدون مراجعــه حضــوری بــه شــرکت  ،خدمــات توزیــع بــرق
اســتان را دریافــت نماینــد.
در پایــان جلســه مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اردبیــل بــا تشــکر از مدیــر عامــل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل اظهــار داشــت :تمــام دســتگاه هــای اســتان همــکاری الزم
را در جهــت عبــور از پیــک بــار تابســتان  ،بــا شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــه منظــور مدیریــت
مصــرف بــرق خواهنــد داشــت و بــا همــکاری تمامــی دســتگاههای اجرایــی اســتان و بــدون اعمــال
محدودیــت ایــن ایــام را ســپری خواهیــم کــرد .

برگزاری اولين اقدام فراگير سال  1400با محوريت عبور از پيك تابستان
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل از اجــراي اوليــن اقــدام
فراگيــر تعميــرات و بهينــه ســازي شــبكه هــاي توزيــع در ســال  1400و بــا محوريــت
عبــور از پيــك تابســتان در ســطح اســتان همزمــان بــا سراســر كشــور خبــر داد.
حســين قديمــي اهــداف ايــن اقــدام فراگيــر را اصــاح و بهينــه ســازي شــبكه هــاي توزيع،كاهــش
تلفــات شــبكه،كاهش پيــك و حفــظ آمادگــي همــكاران بــراي مقابلــه بــا بحــران هــا برشــمرد .
وي افــزود :ايــن اقــدام فراگيــر همزمــان بــا سراســر كشــور  ،بــا حضــور  105نفــر از همــكاران در
قالــب  44اكيــپ عملياتــي  ،بــا رعايــت كامــل پروتــكل هــاي بهداشــتي و نظــارت گــروه ايمنــي در
اســتان اردبيــل برگــزار شــد.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل در ادامــه اقدامــات اجرايــي همــكاران را در
ســطح اســتان تعديــل روشــنايي معابــر درون شــهري و بيــن شــهري ،جمــع آوري بــرق هــاي غيــر
مجــاز ،مقابلــه بــا دســتگاههاي اســتخراج رمــز ارز غيــر مجــاز و هــم چنيــن اصــاح ضعــف بــرق
مناطــق از جملــه منطقــه ســينا در شــهر اردبيــل بيــان نمــود.
قديمــي گفــت:در منطقــه ســينا بــا تعديــل فيدرهــاي فشــار ضعيــف و خــروج  2فيــدر فشــار ضعيــف
 ،هــم در ســطح فشــار متوســط و هــم در ســطح فشــار ضعيــف تعديــل بــار انجــام دادیــم و ضعــف
بــرق منطقــه رفــع شــد.

اتمام فرآیند بارگذاری شاخصهای عمومي
و اختصاصي ارزیابی عملکرد سال 99
جشنواره شهید رجایی
معــاون منابــع انســاني شــركت توزيــع نيــروي برق اســتان
اردبيــل از اتمــام فرآینــد بارگــذاری شــاخصهای عمومــي
و اختصاصــي ارزيابــي عملكــرد ســال  99جشــنواره شــهید
رجایــی ،در بســتر ســامانه مديريــت عملكــرد وزارت نيــرو
خبــر داد.
ســليمي محورهــاي تكميــل شــده در بخــش شــاخص هــاي عمومــي
توســط ايــن شــركت را اصــاح ســاختار ســازماني ،توســعه دولــت
الكترونيــك ،مديريــت ســرمايه انســاني ،ارتقــاء ســامت اداري،
مســئوليت پذيــري و پاســخگويي و محــور مديريت عملكرد برشــمرد.
وي گفــت :امســال بــر اســاس تصميــم كميتــه مديريــت عملكــرد
وزارت نيــرو ،ارزيابــي اوليــه شــاخص هــا توســط شــركت توانيــر
حــذف شــده و دفاتــر متولــي شــركت توانيــر نقــش راهبــر را ايفــا
مــي كننــد و ارزيابــي و امتيــاز دهــي نهايــي توســط ســازمان
مديريــت و برنامــه ريــزي اســتان انجــام خواهــد شــد.

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت پیک بار استان
با حضور معاون امور عمرانی استانداری
جلســه هماهنگــی جهــت مدیریــت
پیــک بــار تابســتان  ،1400در
محــل دفتــر معــاون امــور عمرانــی
اســتانداری برگــزار شــد .
در ایــن جلســه کــه 25فروردیــن مــاه بــا
رعایــت پروتــکل بهداشــتی برگــزار شــد،
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
از همــکاری هــای صــورت گرفتــه در گــذر
از پیــک تابســتان  99و مدیریــت انــرژی
زمســتان  99قدردانــی نمــود .
حســین قدیمــی بــا اشــاره بــه آغــاز فصــول گــرم ســال بــر لــزوم همــکاری مــردم و دســتگاههای اجرایــی در مدیریــت پیــک
بــار تاکیــد نمــود .
در ایــن جلســه بعــد از بحــث و تبــادل نظــر اعضــا تصمیماتــی از قبیــل اطــاع رســانی بــه مشــترکان قبــل از اعمــال مدیریــت
اضطــراری بــار  ،بررســی آمــاده بــه کاری مولدهــای اضطــراری بیمارســتان هــا  ،درمانــگاه هــا و پمــپ بنزیــن هــا  ،تعدیــل
معابــر و انعقــاد تفاهــم نامــه بــا صنایــع و مشــترکان کشــاورزی اتخــاذ شــد.
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افزايش  22درصدي پيك مصرف برق کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل

مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل از افزايــش 22درصــدي پيــك مصــرف بــرق
کشــور در فرورديــن ســال  1400نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل خبــر داد.
جلســه پیشــگیری ،هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ

بــه بحــران اســتان بــا موضــوع برنامــه ریــزی
جهــت گــذر از پیــک مصــرف بــرق در تابســتان و
بــا حضــور مديــر عامــل و مديــر دفتــر مديريــت
مصــرف شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل  ،مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری و
مســئوالن مربوطــه در محــل ســالن جلســات اداره
کل مدیریــت بحــران اســتان برگــزار شــد.
قديمــي در ايــن جلســه بــا اعــام افزايــش 22
درصــدي پيــك مصــرف بــرق کشــور نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل ،اظهــار داشــت :افزايــش
دمــا  ،افزایــش مصــرف بــرق را بــه دنبــال دارد كــه
نيازمنــد همــكاري كليــه مشــتركان بــرق اســتان
بــراي عبــور موفــق از پيــك گــرم امســال هســتيم.
وي بــا بيــان اينكــه از تعــداد  ۵٧٩هــزار مشــترک
بــرق اســتان اردبیــل  ٣٧درصــد مشــترك خانگــی ۵.٩ ،درصــد
اداري  16.3 ،درصــد کشــاورزی و 26درصــد مشــترك صنعتــی و
14.8درصــد ســایر مشــترکان مــی باشــند ،افــزود :همــه تمهيدات
الزم بــراي عبــور ازگرمــا ماننــد ســال هــاي قبــل در صنعــت بــرق
اســتان انديشــيده شــده و برنامــه ریــزی هــای الزم بــه منظــور

همــكاري بــا بخــش صنايــع ،اداري ،تجــاری و چاههای کشــاورزی
انجــام شــده و در حــال اقــدام اســت.
مديــر عامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه
اجــراي اوليــن اقــدام فراگيــر همزمان با سراســر كشــور در اســتان
اشــاره كــرد و افــزود :در قــدم نخســت ،بــه مبــازه بــا رمــز ارزهــاي
غيرمجــاز رفتــه ايــم و تمــام تــاش خــود را بــراي جمــع آوري
مراكــز غيرمجــاز اســتخراج رمــز ارز بــكار خواهيــم گرفــت.
قديمــي در ادامــه بــا اشــاره بــه اينكــه كاهــش بارندگي هــا ممكن
اســت تاثيــر خــود را در كاهــش توليــد بــرق نيــروگاه هــاي بــرق
آبــي نشــان دهــد ،از مشــتركان درخواســت كــرد اســتفاده بهينــه
بــرق را در دســتور كار قــرار دهنــد و نكاتــي كــه منجــر بــه كاهش
مصــرف بــرق مــي شــود ماننــد ســرويس كولرهــا ،اســتفاده از در و
پنجــره دوجــداره و عايــق كاري آنهــا و اســتفاده نكــردن از وســايل
پرمصــرف برقــي در ســاعات اوج مصــرف را رعايــت كننــد.
وي ادامــه داد :تنظيــم درجــه كولرهــاي گازي روي عــدد  25یــا
 ، 26اســتفاده از دور كنــد كولرهــاي آبــي و اســتفاده از لــوازم برقي
پرمصــرف در ســاعت هــاي پايانــي شــب يــا ابتدايــي صبــح و بهره
گيــري از نــور طبيعــي روز از عوامــل مهمــي هســتندكه مــي تواند
در كاهــش مصــرف بــرق بســيار موثر باشــد.

برگزاری جلسه کنترل پیک بار تابستان  ۱۴۰۰با هدف مدیریت شرایط اضطراری تامین بار
جلســه کنتــرل پیــک بــار تابســتان  ۱۴۰۰بــا هــدف
مدیریــت شــرایط اضطــراری تامیــن بــار بــا حضــور مدیــر
عامــل ،معاونــان مربوطــه و مدیــران واحدهــای تابعــه
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل و بــه خاطــر
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــه مــدت دو روز در  ۲۵و
 ۲۶فروردیــن برگــزار شــد.
در ایــن جلســه دبیــر کمیتــه  ،بــر ضــرورت انعقــاد تفاهــم نامــه بــا
مشــترکان صنعتــی و کشــاورزی تاکیــد کــرد .
یوســف یوســفی گفــت :قراردادهــای ثبــت شــده در ســامانه کنتــرل
پیــک بــار کشــور مشــخص اســت و همچنیــن درخصــوص ایجــاد
مکانیــزم هــای الزم جهــت ضمانــت نامــه اجرایــی تفاهــم نامــه
هــای کاهــش بــار بــا صنایــع و شــهرک هــای صنعتــی و مشــترکان

کشــاورزی بحــث و تبــادل نظــر شــد.
در ایــن جلســه مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
بــر شــناخت مولفــه هــای مصــرف و محاســبه ی رشــد آن
تاکیــد کرد.
حســین قدیمــی خواســتار ادامــه تعدیــل روشــنایی معابــر
و شناســایی مراکــز رمــز ارز دیجیتــال غیــر مجــاز شــد و
افــزود:مرکــز پایــش شــرکت بیــش از پیــش فعــال باشــد
و کنتــرل مصــرف از طریــق مرکــز پایــش و مدیریــت
اضطــراری بــار از طریــق امــور دیســپاچینگ شــرکت رصد
شــود.
وی اظهــار داشــت  :مصــرف ادارات  ،بارهــای سرمایشــی ،خصوصــا
مناطــق شــمالی اســتان به صــورت مرتــب کنتــرل و رصد شــود و در

برگزاری مراسم روز جهانی سیمبان در مدیریت امور دو برق اردبیل
مراســم روز جهانــی ســیمبان بــا حضــور معــاون بهــره
بــرداری و دیســپاچینگ و تعــدادی از مدیــران و جمعــی
از ســیمبانان امــور  2 ،1و 3در محــل امــور  2بــرق اردبیل
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و در فضــای بــاز
برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ابتــدا بابــک روح الهــی مدیر امــور دو بــرق اردبیل
ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن ،روز ســیمبان را به تالشــگران و
ســیمبانان شــرکت توزیــع برق اســتان تبریــک گفت.
در ادامــه جلســه معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت
ضمــن تبریــک مــاه مبــارک رمضــان بــه تمامــی همــکاران و
خانــواده آنهــا ،افــزود  :روز  18آوریــل روز جهانــی ســیمبان
نامگــذاری شــده اســت ،تالشــگرانی کــه در اوج گرمــا  ،ســرما  ،باد
و بــاران و طوفــان انجــام وظیفــه مــی نماینــد.
ناصــر عبدالهیــان افــزود  :ســیمبانان در تمــام اوقــات حتــی
درســخت تریــن شــرایط جــوی در خــط مقــدم بــرق رســانی بــه
هموطنــان بــوده و بــا تمــام تــوان خــود بــه صــورت شــبانه روزی

مشــغول خدمــت رســانی بــه مــردم ایــن مــرز وبــوم مــی باشــند.
وی از ســیمبانان خواســت تــا در انجــام ماموریــت هــا تمــام نکات
ایمنــی را رعایــت کــرده و در حفــظ ســامتی خود کوشــا باشــند.
در انتهــای مراســم سرپرســت روابــط عمومــی شــرکت ،افتخــار
خدمــت بــه مــردم و مشــترکان صنعــت بــرق را مرهــون انگیــزه
و ایثارگــری هــای ســیمبانان عزیــز دانســته و ایــن روز را بــه
ســیمبانان تبریــک گفــت .
در ایــن مراســم کــه همزمــان بــا سراســر اســتان در امــور  2بــرق
اردبیــل برگــزار شــد ،فرزنــدان ســیمبانانی کــه در مراســم حضــور
داشــتند بــا دادن کاله ایمنــی بــه پدرانشــان و بــا جملــه هایــی
همچــون « بابــا چشــم بــه راهــت هســتیم ســالم بــه خانــه
برگــرد» ایــن مراســم بــه پایــان رســید .
در ایــن مراســم بســته هــای فرهنگــی مخصــوص فرزنــدان
ســیمبانان کــه توســط روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل آمــاده شــده بــود بــه ســیمبانان اهــدا شــد.

صــورت عــدم رعایــت ،بــرق ادارات پــر مصــرف قطــع خواهــد شــد .
در ادامــه جلســه عنــوان شــد :امــوری کــه بیشــترین همــکاری در
کاهــش مصــرف بــرق را داشــته باشــند ،مدیریــت اضطــراری بــار
کمتــری را در شهرســتان شــاهد خواهنــد بــود.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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جهت گذر موفق از پیک تابستان  ۱۴۰۰راهی جز بهینه سازی مصرف برق نداریم

جلســه هــم اندیشــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا
مدیــر کل صــدا و ســیمای اســتان در خصــوص گــذر موفــق از پیــک بــار تابســتان
 ۲۲ ، ۱۴۰۰اردیبهشــت ســالجاری در محــل ســالن جلســات صــدا و ســیمای مرکــز
اردبیـــل برگزار شــد .
در ایــن جلســه هــم اندیشــی کــه بــا حضــور مدیرعامــل توزیــع بــرق  ،مدیــر کل صــدا و ســیما و
برخــی از معاونــان و مدیــران دو ســازمان در محــل ســالن جلســات صــدا و ســیمای مرکــز اردبیـــل
برگــزار شــد  ،مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بیــان داشــت :موضــوع افزایــش بیرویــه
مصــرف منابــع انــرژی یــک مســاله ملــی اســت و همــه ســازمانهای مرتبــط بایــد در زمینــه بهینــه
ســازی مصــرف بــرق در کشــور احســاس مســئولیت کننــد و راهــی جــز همــکاری مــردم و

دســتگاههای اجرایــی و بهینــه ســازی مصــرف بــرق نداریــم .
حســین قدیمــی افــزود  :در طــول ســال حــدود  ۳۰۰ســاعت پیــک بــار بحرانــی مصــرف بــرق
داریــم کــه بــا اســتفاده از راهکارهــای مدیریــت مصــرف ،خواهیــم توانســت عبــور موفقــی از پیــک
تابســتان داشــته باشــیم .
ایــن مقــام مســئول اســتانی افــزود  :راهکارهــای کاهــش مصــرف بــرق در ایــن روزهــا بــه مراتــب
اقتصــادی تــر از احــداث نیــروگاه مــی باشــد.
وی اظهــار داشــت  :در کنــار ســایر مشــوق هایــی کــه وزارت نیــرو در بخــش صنایــع و کشــاورزی
در فصــول گــرم ســال و در ســاعات پیــک بــار تعییــن نمــوده  ،طــرح بــرق امیــد کــه از آبــان مــاه
ســال  ۹۹آغــاز شــده مخصــوص مشــترکان خانگــی اســت .
مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان اردبیــل گفــت  :مشــترکان خانگــی مــی تواننــد بــا راهکارهــای
ســاده مدیریــت مصــرف در دســته مشــترکان کــم مصــرف قــرار گرفتــه و از تخفیــف صــد در صــدی
بهــای بــرق مصرفــی برخــوردار شــوند .
حســین قدیمــی در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه نقــش رســانهها و از جملــه صداوســیما در فرهنــگ
ســازی مصــرف بهینــه  ،گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی کشــور  ،شــروع زود هنــگام گرمــا در
کشــور و کاهــش بارندگــی  ،ضــروری اســت کــه تغییــر رفتــار مصــرف بــرق در جامعــه مــورد توجــه
قــرار گیــرد و در ایــن ارتبــاط رســانه اســتانی میتوانــد بســیار تأثیرگــذار باشــد.
حســین قدیمــی در ادامــه از همــکاری مدیــرکل و مجموعــه کارکنــان صــدا و ســیمای اســتان
اردبیــل جهــت اطــاع رســانی بــه مــردم ،فرهنــگ ســازی در خصــوص مصــرف صحیــح و یــاری
رســاندن در مواقــع پیــک بــار تابســتان و در محدودیــت ســوخت نیروگاههــا در زمســتان ســال
گذشــته تشــکر و قدردانــی کــرد.
مــا احمــدی مدیــرکل صــدا و ســیمای اســتان نیــز در ایــن جلســه ،بــا بیــان اینکــه بــرق یکــی
از انــرژی هــای پــاک مهــم در عصــر حاضــر اســت و نقــش بســزایی در زندگــی انســان هــا دارد،
افــزود :محــدود بــودن ایــن منبــع انــرژی ،امــروز بــه چالشــی جــدی تبدیــل شــده اســت ولــی بــا
ت دار
صرفــه جویــی در مصــرف ّآب ،بــرق و کاهــش آلودگــی محیــط زیســت مــی توانیــم امانــ 
خوبــی بــرای نســل هــای آینــده باشــیم.

مرکز کارآموزی بین کارگاهی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل شروع به كار كرد
همزمــان بــا  11ارديبهشــت ،روز کارگــر  ،مرکــز کارآمــوزی بیــن کارگاهــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا اعطــای مجــوز توســط سرپرســت آمــوزش
فنــی وحرفــه ای اســتان اردبیــل شــروع بــه کار کــرد .
مديــر دفتــر آمــوزش و برنامــه ريــزي شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــا اشــاره بــه
اينكــه بخــش اعظمــی از فعالیتهــای شــرکت هــاي توزيــع بــرون ســپاری شــده و از طریــق نیروهای
پیمانــکاری انجــام مــي گيرد،اظهــار داشــت :بــه دليــل نيــاز بــه پرســنل ماهــر  ،آموزشــی دیــده و
توانمنــد و بــه دليــل عــدم وجــود مرکــز آموزشــی مجهــز بــه کارگاه آموزشــی در خصــوص صنعــت
بــرق در ســطح اســتان ،ايــن كارگاه افتتــاح شــد.
احــدزاده بــا بيــان اينكــه ایجــاد مراکــز کارآمــوزی بیــن کارگاهــی مــی توانــد بــا تربیــت نیروهــای
ماهــر و کاربلــد ،توانایــی هــای بالقــوه افــراد را بالفعــل درآورد ،افــزود : :بهتــر اســت هــر ســازمانی،
مجموعــه ی تحــت امــر خــود را بــه طــور مســتمر آمــوزش دهــد تــا شــاهد عملکــرد بهتــر و توســعه
صالحیــت هــا و شایســتگی کارکنــان باشــیم.
وي در پايــان افــزود :مرکــز کارآمــوزی بیــن کارگاهــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
در محــل ســالن جلســات اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان اردبیــل و بــا حضــور معــاون برنامــه
ریــزی و اقتصــادی اســتانداری  ،مســئوالن فنــی و حرفــه ای اســتان و معــاون بهــره بــرداری و
دیســپاچینگ و مدیــر دفتــر آمــوزش و برنامــه ريــزي شــركت بصــورت ویدئــو کنفرانــس توســط وزیر
تعــاون،کار و تامیــن اجتماعــی افتتــاح شــد.

اهدای بسته حمایتی غذایی ماه مبارک رمضان به خانواده های نیازمند کمیته امداد امام خمینی (ره)
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــه اتفــاق مدیــر کل کمیتــه
امــداد و هیئــت همــراه از ســه خانــواده نیازمنــد دیــدار و بــا اهــدای بســته حمایتــی
غذایــی از آنهــا دلجویــی نمودنــد.
طــرح مفتــاح الجنــه (مجالســت بــا نیازمنــدان) همــه ســاله در مــاه مبــارک رمضــان بــه منظــور
احیــای ســنت هــای حســنه اســامی و بــا هــدف فراهــم ســاختن امــکان مجالســت بــا نیازمنــدان
صــورت مــی گیــرد ،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل نیــز بــا تهیــه بســته حمایتــی
غذایــی بــرای ســه خانــواده نیازمنــد در ایــن امــر خداپســندانه شــرکت نمــود.
همچنیــن حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اردبیــل بــرای حــل مشــکالت
ایــن خانــواده هــا قــول مســاعد داد.
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22.5درصد از مشترکان برق استان اردبیل مشمول تخفیف صددرصدی بهای برق مصرفی شدند

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از تخفیــف  ۱۰۰درصــدی بهاي
بــرق بــرای  106هــزار مشــترک اســتان اردبیــل در دوماهــه پایانــی ســال  ۱۳۹۹در قالب
طــرح بــرق امیــد خبــر داد.
حســین قدیمــی بــا بیــان ایــن کــه حــدود  438هــزار قبــض در دو ماهــه پایانــی ســال  ۹۹صــادر
شــده اســت ،اظهــار داشــت :بهــای  10.5درصــد قبــوض صــادره صفــر بــوده کــه نســبت بــه دوماهــه
گذشــته افزایــش یــک درصــدی داشــته اســت.

وي افــزود 22.5 :درصــد از مشــترکان کــم مصــرف مــی باشــند کــه بــا اصــاح الگــوی مصــرف خــود
مشــمول تخفیــف  ۱۰۰درصــدی بهــای بــرق طــرح بــرق اميــد شــده انــد.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل مشــترکان خــوش مصــرف دوره دو ماهــه
پايــان ســال  99را نزدیــک بــه  40درصــد و مشــتركان پرمصــرف ايــن دوره را  20درصــد عنــوان كرد
و اظهــار داشــت :در دو ماهــه پايانــي ســال  23، 99درصــد از مشــتركان خــوش مصــرف بيــن 80تــا
 100كيلــووات ســاعت مصــرف بــرق داشــته انــد كــه بــا رعايــت راهكارهــاي بســيار ســاده مــي توانند
بــه جمــع مشــتركان كــم مصــرف بپيونــدد و مشــمول تخفيــف صددرصــدي بهــاي بــرق شــوند.
قديمــي افــزود 26 :درصــد از مشــتركان پرمصــرف نيــز بيــن  200تــا  220كيلــووات ســاعت مصــرف
بــرق داشــته انــد كــه بــا صرفــه جويــي و رعايــت نــكات ســاده مديريــت مصــرف بــرق  ،بــه جمــع
خــوش مصــرف هــا ملحــق خواهنــد شــد.
وي روش هــاي مديريــت مصــرف بــرق را يــادآور شــد و افــزود :خامــوش كــردن المــپ هــاي اضافــي
 ،اســتفاده از المــپ هــاي  LEDيــا  SMDو عــدم اســتفاده از لــوازم برقــي پرمصــرف در ســاعت هــاي
اوج بــار از جملــه مــوارد ســاده مديريــت مصــرف بــرق هســتند و تمامــي راهكارهــاي مــورد نيــاز براي
هــر مشــترك در قبــض بــرق ديجيتــال اپليكيشــن بــرق مــن ارائــه شــده اســت.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــا اشــاره بــه مزایــای اســتفاده از اپلیکیشــن
بــرق مــن  ،از جملــه  :مشــاهده دیجیتالــی قبــض بــرق  ،ســوابق پرداخــت و غیــره افــزود :در قبــض
دیجیتــال عــاوه بــر مشــاهده مبلــغ قبــض ،تحلیــل جایــگاه مصــرف بــرق مشــترک نســبت بــه بقیــه
شــهروندان ،راهكارهــاي مديريــت مصــرف بــرق و مشــخصات کامــل  ،تصویــر چهــره و زمــان مراجعــه
بعــدی مامــور قرائــت قابــل مشــاهده اســت.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي صورت گرفت؛
تجليل از كاركنان روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
جلســه بزرگداشــت روز ارتباطــات و روابــط عمومــي  27اردیبهشــت بــا حضــور
مديرعامــل  ،معاونيــن و كاركنــان دفتــر روابــط عمومــي و رابطيــن روابــط عمومــي در
واحدهــاي تابعــه شــركت در محــل ســالن جلســات ســتاد شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان اردبيــل برگزارشــد.
سرپرســت دفتــر روابــط عمومــي بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه روابــط عمومــی در عصــر كنونــي،
تصریــح کــرد :روز جهانــی ارتباطــات و روابــط عمومــی فرصتــی اســت تــا نقــش و جایــگاه روابــط
عمومــی را بعنــوان هنــر هشــتم مــرور کنیــم.
رويــا اللهقلــي پــور نقــش روابــط عمومیهــا در کمــک بــه تصمیمگیریهــای مدیریتــی و
اســتراتژیک یــک ســازمان را بــی بدلیــل و انــکار ناپذیــر دانســت و افــزود :همــكاران روابــط عمومــي
بــه دليــل اينكــه هميشــه در تعامــل بــا مــردم هســتند  ،بايــد از هــوش اجتماعــي و هيجانــي بااليــي
برخــوردار باشــند و انگيــزه اي فراتــر از مســئوليت ســازماني داشــته باشــند.
وي گفــت  :صداقــت  ،اعتمــاد  ،درك متقابــل مــواردي اســت كــه روابــط عمومــي هــا بايــد بــر آن
پايبنــد باشــند .
سرپرســت دفتــر روابــط عمومــي در ادامــه بــه بيــان چالــش هــاي پيــش روي دفتــر روابــط عمومــي
پرداخــت و همــكاري كليــه همــكاران و رابــط هــاي روابــط عمومــي را بــراي رفــع ايــن چالــش هــا
خواســتار شــد.
مديــر عامــل شــركت نیــز در ايــن جلســه  ،ضمــن تبريــك روز ارتباطــات و روابــط عمومــي  ،موفقيــت
ســازمان هــا و دوام آن هــا را مرهــون عملكــرد ارتباطــات و روابــط عمومــي دانســت و اظهــار داشــت:
شــركت هــاي توزيــع پيشــاني صنعــت بــرق هســتند و در صــورت بــروز مشــكل در كليــه مــوارد
توليــد تــا توزيــع بــرق از قبيــل ،كمبــود ســوخت نيروگاههــا ،كمبــود آب و  ...پاســخگوي مــردم

عزيــز مــي باشــند.
قديمــي بــه افزايــش مصــرف بــرق نســبت بــه ســال گذشــته اشــاره كــرد و افــزود :بــه دليــل كاهــش
نــزوالت آســماني و كاهــش توليــد بــرق توســط نيروگاههــاي بــرق آبــي و بــه دليــل بــه مــدار آمــدن
زودتــر از موعــد چاههــاي كشــاورزي؛ نيازمنــد مشــاركت مــردم در مديريــت مصــرف و تــاش بيــش
از پیــش همــكاران روابــط عمومــي هســتيم .
وي تــاش بيــش از پيــش همــكاران روابــط عمومــي در آگاهســازي شــهروندان در خصــوص روش
هــاي مديريــت مصــرف بــرق را خواســتار شــد و در ادامــه بــا اعطــاي لــوح تقديــر از زحمــات
تالشــگران عرصــه روابــط عمومــي شــركت قدردانــي كــرد.

نخستين آزمون تغيير حالت اشتغال (به كار) شركت هاي توزيع برق در اردبيل برگزار شد
نخســتين آزمــون تغييــر حالــت اشــتغال (بــه كار)
شــركت هــاي توزيــع بــرق روز جمعــه 31ارديبهشــت،
همزمــان بــا  24اســتان كشــور در اردبيــل برگــزار شــد.
معــاون منابــع انســاني شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
اردبيــل گفــت :ايــن آزمــون جهــت تغييــر حالــت اشــتغال بــه كار
نیروهــاي شــركتي و حجمــي صبــح روز جمعــه  31ارديبهشــت
در دانشــگاه محقــق اردبيلــي برگــزار شــد.
ســليمي افــزود 285 :نفــر شــامل  264نفــر مــرد و  21نفــر زن در
ايــن آزمــون ثبــت نــام كــرده بودنــد كــه  161نفــر از ثبــت نــام
كننــدگان در مقطــع كاردانــي و  124نفــر در مقطــع كارشناســي
بودند.
وي بــا بيــان اينكــه ايــن آزمــون بــا رعايــت كامــل پروتــكل هــاي
بهداشــتي برگــزار شــد ،اظهــار داشــت  :از بيــن  272داوطلــب

حاضــردر روز آزمــون 5 ،نفــر تكنســين  3،نفــر كارشــناس بــرق
و يــك نفــر كارشــناس خدمــات مشــتركين در نتيجــه آزمــون ،

تغییــر حالــت اشــتغال بــه کار خواهنــد شــد.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

کاهش  ۴مگاواتی مصرف برق استان
با تعدیل روشنایی معابر

مدیــر عامــل شــرکت بــرق اســتان اردبیــل از
کاهــش  ۴مگاواتــی مصــرف بــرق اســتان در ٧
مــاه گذشــته بــا تعدیــل روشــنایی معابــر خبــر
داد.
قدیمــی بــا بیــان ایــن کــه در طــرح تعدیــل روشــنایی
معابــر در اســتان  ۲۲هــزار و  314چــراغ روشــنایی
معابــر تعدیــل شــده انــد ،اظهــار داشــت :بیشــترین
تعــداد تعدیــل مربــوط بــه روشــنایی معابــر شــهری
بــوده و بقیــه مربــوط بــه روشــنایی هــای بیــن شــهری
و پــارک هــا مــی باشــد.
وی گفــت :همــه تــوان خــود را بــرای گــذر موفــق از
پیــک  ۱۴۰۰بــکار خواهیــم بســت تــا عبــور موفقــی از
پیــک تابســتان ســال جــاری داشــته باشــیم .
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان افــزود:
کمبــود تولیــد نیــروگاه هــای بــرق آبــی ،بــه دلیــل
کاهــش بارندگــی هــا ،باعــث بهــم خــوردن تــراز تولیــد
و مصــرف بــرق شــده اســت و بــه همیــن دلیــل مــا در
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل پیــش بینــی هــای
الزم را بــرای مدیریــت ایــن شــرایط و مصــرف بــرق
انجــام داده ایــم .
قدیمــی خاطرنشــان کــرد :امســال عــاوه بــر کاهــش
بارندگــی هــا ،بــه دلیــل قرارگرفتــن در شــرایط
کرونایــی و گرمــای هــوا ،از هــم اکنــون شــاهد افزایــش
مصــرف بــرق هســتیم و بــه همیــن دلیــل نیازمنــد
اقدامــات جدیدتــری هســتیم.
وی ادامــه داد :تــداوم فعالیــت هــای اشــاعه فرهنــگ
مدیریــت مصــرف  ،توجــه مضاعــف بــه مراکــز غیرمجــاز
رمــز ارز  ،برگــزاری جلســات بــا معــاون امــور عمرانــی
اســتانداری و مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری
اردبیــل و مدیــران دســتگاههای اجرایــی جهــت جلــب
مشــارکت همــکاری صنایــع  ،کشــاورزان و ادارات از
دیگــر اقدامــات ایــن شــرکت اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان عنــوان
کــرد :نکتــه مهــم در نهادینــه ســازی فرهنــگ مدیریــت
مصــرف بهینــه بــرق ،اینســت کــه ابتــدا متولیــان بــرق
در ایــن زمینــه بایــد پیشــگام باشــند تــا بتواننــد بــا
الگــو ســازی ،ســایر دســتگاه هــای اجرایــی اســتان را
نیــز بــا خــود همــراه کننــد.
قدیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاختمانهای اداری،
نهــاد هــای عمومــی و بانــک هــا و ســایر دســتگاههای
اجرایــی بایــد بــه میــزان  ۵٠درصــد مصــرف بــرق خــود
را کاهــش دهنــد ،افــزود :مــا ایــن اقــدام و کاهــش
مصــرف بــرق را همچــون تعدیــل روشــنایی معابــر از
خــود شــروع کــرده ایــم و در گام بعــدی بــرای اجــرای
ایــن کار در ســایر دســتگاه هــای اداری ،پایــش انــرژی
انجــام خواهــد شــد .
وی ادامــه داد :اســتفاده از پنکــه در مناطــق گرمســیر
اســتان و یــا تنظیــم وســایل سرمایشــی روی دمــای ٢۶
درجــه و اســتفاده حداکثــری از مولــد هــای اختصاصــی
صنایــع و ادارات از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا عبــور موفقــی از تابســتان
امســال داشــته باشــیم .
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 ۱۲۶مرکز استخراج رمز ارز غیر مجاز در استان اردبیل جمعآوری شد
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل گفــت :تاکنــون  ۱۲۶مرکــز اســتخراج رمــز ارز
غیرمجــاز بــا یــک هــزار و  ۴۲۹دســتگاه در ایــن اســتان
جمــعآوری شــده اســت.
حســین قدیمــی اظهــار کــرد :بــا ایــن اقــدام چهــار میلیــون
کیلــووات ســاعت صرفهجویــی انــرژی شــده و  ۳.۲مــگاوات تــوان
مصرفــی شــبکه کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای ششــمین اقــدام فراگیــر در اســتان
اردبیــل بیــان کــرد :ایــن اقــدام بــا حضــور  ۳۴گــروه و  ۱۱۰نیروی
عملیاتــی در ســطح اســتان اردبیــل اجــرا شــد کــه از ایــن تعــداد
 ۱۲گــروه بــا  ۳۰نفــر بــه جم ـعآوری مراکــز غیرمجــاز اســتخراج
رمــز ارز پرداختنــد.
وی اهــداف ایــن اقــدام فراگیــر را کاهــش تــوان مصرفــی روشــنایی
معابــر ،کاهــش پیــک ،کاهــش بــار مصرفــی شــبکه و همچنیــن
افزایــش هماهنگــی بیــن اکیپهــای عملیاتــی برشــمرد کــه در
راســتای فرهنگســازی مدیریــت مصــرف پیــک ســایی و عبــور
موفــق از پیــک تابســتان  ۱۴۰۰بــود.
قدیمــی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۹۰درصــد از میــزان تعدیــل
معابــر مصــوب شــرکت توانیــر بــرای اســتان اردبیــل اجرایــی شــده
 ،افــزود ۵۱ :نیــروی عملیاتــی معابــر شــهری و بینشــهری و
فضاهــای ســبز را بــا هــدف مدیریــت مصــرف بــرق تعدیــل کردنــد.
وی ارزیابــی آمادهســازی ســامانه بــرق مــن و تســت آمــاده بــه
کاری  ۶۶مرکــز حیاتــی ،حســاس و مهــم اســتان را از دیگــر
اقدامــات اجرایــی ششــمین اقــدام فراگیــر در اســتان برشــمرد و
افــزود :پنــج گــروه  ،آمــاده بــه کاری مولدهــای اضطــراری مراکــز
درمانــی و بیمارســتانها در شهرســتانهای اردبیــل  ،پارسآبــاد
 ،بیلهســوار  ،گرمــی و خلخــال را تســت نمودنــد کــه مولدهــای
اضطــراری تمامــی ایــن مراکــز بــدون مشــکل هســتند.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا اعــام
اینکــه مصــرف بــرق کشــور نســبت بــه ســال گذشــته  22درصــد
افزایــش یافتــه و بــه دلیــل کاهــش نــزوالت آســمانی حــدود ســه
تــا چهــار هــزار مــگاوات از نیروگاههــای بــرق آبــی کشــور از مــدار
خــارج شــده اســت ،از مشــترکان اســتان خواســت بــا  ۱۰درصــد
صرفهجویــی مصــرف بــرق ایــن شــرکت را در تامیــن بــرق پایــدار
یــاری کننــد.
وی تاکیــد کــرد :بــرای عبــور موفــق از پیــک تابســتان  ۱۴۰۰و

حداقــل اعمــال مدیریــت اضطــراری بــار ،نیازمنــد همــکاری کل
مشــترکان اســتان هســتیم.

اجرای طرح (بهارستان) بهسازی شبکه توزیع برق در  ٢٧۵روستای استان اردبیل
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل گفــت :بــا اجــرای طــرح جهادی(بهارســتان)
بهســازی شــبکه توزیــع بــرق در  ٢٧۵روســتای اســتان
اردبیــل مصمــم بــه حمایــت از تولیــد ،پشــتیبانی هــا و
مانــع زدایــی هــا در بخــش روســتایی هســتیم.
حســین قدیمــی اظهــار کــرد :در اســتان اردبیــل تعــداد ۱۷۳۰
روســتای بــرقدار موجــود بــوده کــه هــدف تدویــن شــده در
ســالجاری ،بهســازی شــبکه توزیــع بــرق بــه تعــداد  ۲۷۵روســتا
بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۷۵۴میلیــارد ریــال تــا پایــان ســال جــاری
اســت .
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال  ۱۴۰۰از ســوی مقــام معظــم
رهبــری بــه ســال تولیــد ،پشــتیبانی هــا ،مانــع زدایــی هــا ،اظهــار
داشــت :شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــا ایــن اقــدام مصمــم
بــه حمایــت و افزایــش رضایتمنــدی مشــترکان روســتایی و
عشــایری اســت .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا اشــاره بــه
ایــن پــروژه بــزرگ ملــی ،بیــان کــرد :رونمايــي از ايــن طــرح بــا
حضــور وزيــر نيــرو  ۲۱اردیبهشــت مــاه ســالجاری همزمــان بــا
افتتــاح طــرح هــای ملــی صنعــت بــرق کشــور در هفتــه ششــم
پویــش  #هــر هفتــه – الــف ب – ایــران انجــام شــد .
قدیمــی خاطرنشــان کــرد :جابهجايــي تيرهــاي بــرق از معابــر
روســتايي ،مقاومســازي پايههــا ،اصــاح ولتــاژ مشــتركان

روســتايي ،اصــاح شــبكه و رفــع اتصــاالت سســت شــبكههاي
روســتايي ،اصــاح روشــنايي معابــر عمومــي روســتايی ،اصــاح
فرســودگي شــبكه از جملــه پايههــا و ســيمهای بــرق ،بازآرايــي
و تعديــل بــار فيدرهــاي فشــار ضعيــف شــبكههاي روســتايي و
اصــاح انشــعابات ،از جملــه اقداماتــی خواهــد بــود کــه در راســتای
اجــرای ایــن پــروژه بــزرگ عملیاتــی و اجــرا خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه تعــداد مشــترکان روســتایی اســتان اردبیــل ،
گفــت :اســتان اردبیــل دارای  160هــزار مشــترک روســتایی
اســت؛ کــه هــدف از اجــرای ایــن پروژههــا ،افزایــش میــزان
رضایتمنــدی مشــترکان روســتایی ،ارائــه خدمــات بهتــر در
روســتاها و بهرهمنــدی مشــترکان روســتایی ،مشــابه مشــترکان
شــهری از خدمــات ایــن شــرکت خواهــد بــود.

۷
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ساماندهی شبکه برق مشترکان اطراف نوران چايي و محله محروم عدالت آباد شهر اردبيل
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان اردبيــل از اصــاح ،نيرورســاني
وســاماندهی شــبکه بــرق اطــراف نــوران
چايــي و محلــه كــم برخــوردار عدالــت
آبــاد در حاشــيه شــهر اردبيــل خبــر داد.
حســين قديمــي در جريــان بازديــد از ايــن
محــات بــا حضــور دادســتان اردبيــل  ،بــا بيــان
اينكــه  50خانــوار در محلــه عدالــت آبــاد ســكونت
دارنــد ،اظهــار داشــت 32 :انشــعاب واگذارشــده و
 15خانوارنيــز متقاضــي انشــعاب بــرق مــي باشــند
و در اســرع وقــت نســبت بــه نصــب انشــعاب بــرق

آن هــا اقــدام خواهــد شــد.
وي عنــوان كــرد :در محلــه عدالــت آبــاد کنتورهــای مشــترکان
در آخریــن تیرهــا نصــب شــده بودنــد و ســیم كشــي غیــر
اســتاندارد و غیــر ایمــن موجــب افــت ولتــاژ مــی شــد كــه
جهــت اصــاح و ســاماندهی کنتورهــای مشــترکین  ۵ ،اصلــه
پایــه ۹متــری و  170متــر کابــل خودنگهــدار احــداث شــد.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل افــزود:
در محلــه گلمغــان ،اطــراف نــوران چايــي نيــز ضمــن جمــع
آوری برقهــای غیــر مجــاز در حداقــل زمــان ممكــن شــبكه
فشــار ضعيــف احــداث و برقرســانی مطمئــن و پایــدار بــه
مشــترکان ايــن منطقــه انجــام شــد.

برخورداری اشتراک های چاه آب کشاورزی از برق رایگان
یوســف یوســفی مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از بهــره
منــدی اشــتراک هــای چــاه آب کشــاورزی از بــرق
رایــگان ،در صــورت همــکاری بــا شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل خبــر داد.
دبیــر کمیتــه عالــی مدیریــت و اصــاح الگــوی مصــرف
گفــت :بــه منظــور تشــویق مشــترکان چــاه آب کشــاورزی در
برنامــه مدیریــت مصــرف بــرق و کاهــش پیــک بــار تابســتان،
مشــترکانی کــه بــا ایــن شــرکت تفاهــم نامــه همــکاری منعقــد
نماینــد ،از پــاداش درنظرگرفتــه شــده کــه همــان بــرق رایــگان
مــی باشــد بهــره منــد خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه طــول دوره همــکاری از  ۱۵خــرداد
لغایــت  ۳۱مــرداد مــاه اســت  ،بیــان کــرد :در صــورت

همــکاری در کل زمــان دوره همــکاری ۲۵ ،درصــد بــه پــاداش
همــکاری اضافــه مــی شــود.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســاعت
همــکاری پنــج ســاعت بیــن  ۱۲ظهــر تــا  ۱۷بعدازظهــر مــورد
قبــول مــی باشــد اظهــار داشــت  :بــرای کمتــر از یــک مــاه ،بــه
ازای هــر روز همــکاری و پنــج ســاعت خاموشــی چــاه آب بیــن
 ۱۲تــا  ،۱۷بخشــودگی بهــای بــرق صــورت حســاب بــه نســبت
تعــداد روز همــکاری محاســبه مــی شــود.
یوســفی عنــوان کــرد :بــه ازای همــکاری پنــج ســاعت بیــن
ســاعات  ۱۲تــا  ۱۷در روز و در کل مــاه ،بخشــودگی بهــای
بــرق صــورت حســاب بــه اضافــه پــاداش اضافــی محاســبه و
درنظــر گرفتــه مــی شــود.
وی تصریــح کــرد :همــکاری بــه صــورت خاموشــی  ۲۴ســاعته

و حداقــل هفــت روز در یــک مــاه نیــز شــامل بخشــودگی
بهــای صــورت حســاب خواهــد شــد.

برگزاری جلسه کمیته عالی مدیریت مصرف و کاهش پیک سال 1400

جلســه کمیتــه عالــی مدیریــت مصــرف و کاهــش پیــک ســال ( 1400ســتاد عبــور از
پیــک ســال  28 ،)1400اردیبهشــت مــاه ســالجاری بــا حضــور مدیــر عامــل  ،معاونــان
مرتبــط و کلیــه اعضــاء کارگــروه تخصصــی گــذر از پیــک ســال  1400شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل برگــزار شــد .
در ایــن جلســه مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان از اعضــا کارگــروه خواســت تــا همــه تــوان
خــود را بــرای گــذر موفــق از پیــک  ۱۴۰۰بــه کار بندنــد .
حســین قدیمــی اظهــار داشــت  :امســال عــاوه بــر اقدامــات انجــام یافتــه جهــت گــذر از پیــک
همچــون ســالهای گذشــته؛ اعضــای کارگــروه تخصصــی گــذر از پیــک بــار تابســتان بــر اســاس
مســئولیت ســازمانی افــراد انتخــاب شــده انــد و انتظــار مــی رود کلیــه برنامــه هــا و اقدامــات الزم
بــه منظــور اجــرای طــرح هــای پیــک ســایی و مدیریــت مصــرف بــرق  ،از طــرف اعضــا و همــکاران
پیگیــری و اجــرا شــود .
وی بــا بیــان اینکــه تابســتانهای ســخت چنــد ســال گذشــته را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــتیم،
افــزود :امســال عــاوه بــر کاهــش بارندگیهــا ،بــه دلیــل قــرار گرفتــن در شــرایط کرونایــی و گرمــای
هــوای زود هنــگام  ،از هــم اکنــون شــاهد افزایــش مصــرف بــرق هســتیم و بــه همیــن دلیــل

نیازمنــد اقدامــات جــدی و جدیدتــری در ایــن زمینــه هســتیم.
در ایــن جلســه هریــک از اعضــای کارگــروه تخصصــی گــذر از پیــک ،اقدامــات کاهــش پیــک ســال
 1400را بــر اســاس مســئولیت هــای ابــاغ شــده ی خــود  ،در جلســه گــزارش دادنــد .
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد هماهنگــی و برنامــه ریــزی الزم جهــت گــذر موفــق از پیــک
تابســتان بــر اســاس وظایــف تخصصــی همــکاران بــه جــد انجــام و هــر هفتــه گــزارش شــود.
اعضــا کارگــروه تخصصــی گــذر از پیــک ســال  1400در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــر
اســاس مســولیت ســازمانی :
 مجری کاهش پیک حوزه فروش و خدمات مشترکین «محمد حسین دیده بان» مجــری کاهــش پیــک حــوزه معاونــت بهــره بــرداری و دیســپاچینگ و مدیریــت اضطــرای بــار«ناصــر عبدالهیــان »
 مسئول هماهنگی اجرای برنامه های پاسخگویی بار «یوسف یوسفی» آگاه سازی از برنامه های مدیریت بار «رویا اللهقلی پور» پیگیری و سامان دهی رمز ارزها «هاشم فتحی» تکمیل سامانه پایش بار (مدام ) «بهروز صبحانی» تدوین و اجرای برنامه های مدیریتی اضطراری بار «یحیی ندیری» تعدیل روشنایی معابر «بهرام حسین زاده» نصب خازن در شبکه توزیع «بخشعلی صابری» استفاده از منابع تولید پراکنده در زمان اوج بار «علی قلی نژاد» پتانسیل بسیج در کاهش بار خانگی و تجاری و اداری «محمد علی باالزاده» استفاده از پتانسیل تجمیع کننده برای کاهش مصارف خانگی «میرمحمد موسوی»توســعه برنامــه هــای مرتبــط بــا بــرق امیــد و تشــویق مشــترکان بــه اصــاح الگــوی مصــرف«ســیروس بدلــی»
 نصب و پایش کنتورهای هوشمند«بابک محمدی» ممیزی دستگاههای اجرایی و کنترل بار سرمایشی ادارات با « IOTسمیرا موسیوند»کنترل مصارف اوج بار مشترکین همکار در کاهش پیک «علی ضمیری»و همچنین اجرای طرح پیک سایی ایستگاه های پمپاژ آب «محرم میرزایی»
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اخبار شهرستان ها
امور سه:

نمین :

پست جديد شهرك نادري تجهیز و راه اندازی شد
مديــر امــور
ســه بــرق
اردبيــل از
تجهيــز و
راه انــدازي
پســت زميني
جديــد بــه
ظرفيــت 630
كيلوولــت آمپــر در شــهرك نــادري خبــر داد.
واحــدي افــزود :بــه دليــل افزايــش ســاخت و ســاز در
محــدوده شــهرك نــادري ،بــار شــبکه ايــن شــهرك رو
بــه رشــد بــود و بــا هــدف باالبــردن قابلیــت اطمینــان
پســت(تبدیل پســت هوایــی بــه زمینــی) ،پســت زمينــي
جديــد بــا ظرفيــت  630كيلوولــت آمپــر در ايــن شــهرك
بــه بهــره بــرداري رســيد.
وي گفــت :بــه منظــور اســتفاده بهینــه از تجهیــزات
موجــود ،پســت جديــد شــهرك نــادري بــا اقــام اســقاطی
و مســتعمل موجــود در انبــار شــرکت تجهيــز شــده اســت و
بــا بهــره بــرداري از ايــن پســت امــکان مانــور بیــن فیدرهای
1و 3غربــی (امــکان رینــگ آنهــا بــا فیــدر 6غربــی در محــل
پســت ایثــار) فراهــم مــي شــود.

نصب یک دستگاه  mofدر نقطه رینگ فیدر  ۶کمی آباد و
فیدر  ۴جنوبی شهرستان نمین
مدیــر بــرق نمیــن از نصــب یــک
دســتگاه  mofتوســط اکیــپ
تعمیــرات اداره بــرق آبــی بیگلــو
در نقطــه رینــگ فیــدر  ۶کمــی
آبــاد و فیــدر  ۴جنوبــی جهــت
تبــادل انــرژی  ،پایــداری و
قابلیــت اطمینــان خبــر داد.
وفاخــواه افــزود :بانصــب ایــن
دســتگاه ، mofتامیــن بــار چــاه هــای کشــاورزی و قســمتی از
فیــدر  ۴جنوبــی کــه در زمــان پیــک تابســتان بــا مشــکل افــت
ولتــاژ مواجــه مــی شــد رفــع خواهــد شــد.
نصب یک دستگاه سکسیونر در شهرک صنعتی شماره ۲
مديــر بــرق نميــن از نصــب یــک دســتگاه سکســیونر در
فیــدر  ۵ناحیــه شــهرک صنعتــی شــماره  ۲نمیــن خبــر
داد.
وفاخــواه افــزود  :بــا نصــب و بهــره بــرداری سکســیونر در مســیر
فيــدر  5ناحيــه شــهرك صنعتــي قــدرت مانــور در فیدرهــای
پســت  230نمیــن افزايــش يافتــه و تعــداد نقــاط مانــور بــه 14
مــورد افزایــش یافــت.

مشگین شهر:

پارس آباد:

آغاز اجراي تبديل شبكه مسي به كابل خودنگهدار
در شهر مشگين شهر

جلسه برنامه ريزي عبور موفق از تابستان ۱۴۰۰
در پارس آباد

مديــر بــرق مشــگين شــهر از آغــاز اجــراي تبديــل
شــبكه مســي بــه كابــل خودنگهــدار بــه طــول 95
كيلومتــر و در شــهر مشــگين شــهر خبــر داد.
يعقــوب مجيــدي بــا اشــاره بــه وضعيــت آب و هوايــي
مشــگين شــهر و وزش بــاد هــاي شــديد در طــول ســال،
اظهارداشــت :در شهرســتان مشــگين شــهر طوفــان و وزش
بادهــاي شــديد در فصــول مختلــف ســال موجــب خاموشــي و
ايجــاد مشــكل بــراي اهالــي مــي شــود كــه بــا اجــراي كابــل
خودنگهــدار از خاموشــي هــاي ناشــي از وزش بــاد و طوفــان
جلوگيــري خواهــد شــد .
وي افــزود :كاهــش تلفــات ،جلوگيــري از ســرقت ،افزايــش
قابليــت اطمينــان شــبكه و زيباســازي شــهر از ديگــر مزايــاي
طــرح اجــراي كابــل خودنگهــدار مــي باشــد.
مديــر بــرق مشــگين شــهر اعتبــار صــرف شــده بــه ايــن
پــروژه را  16ميليــارد تومــان عنــوان كــرد و افــزود :اجــراي
 95كيلومتركابــل خودنگهــدار بــه صــورت خــط گــرم از 5
ارديبهشــت ســالجاري بــا حضــور مديــر عامــل شــركت توزيــع
نيــروي بــرق اســتان اردبيــل و فرمانــدار مشــگين شــهر آغــاز
شــده و در ســريع تريــن زمــان ممكــن بــه اتمــام خواهــد
رســيد.
وي در انتهــا از تحويــل يــك عــدد باالبــر  16متــري بــا صــرف
هزينــه بالــغ بــر  2ميليــارد تومــان بــه مديريــت برق مشــگين
شــهر خبــر داد و افــزود :بــا وجــود ايــن باالبــر عمليــات
اصــاح شــبكه ،معابــر ،شــاخه زنــي و  ...تســريع يافتــه و
رضايــت اهالــي را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

جلســه برنامــه ريــزي عبــور موفــق از تابســتان ۱۴۰۰
بــا حضــور مديــر دفتــر مديريــت مصــرف بــرق شــركت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل و مديــر بــرق
پــارس آبــاد و بــا حضــور نماینــدگان کشــت و صنعــت
و دامپــروری مغــان ،کشــت و صنعــت پــارس ،نماینــدگان
منابــع آب مغــان ،آبفــای شــهری و روســتایی در محــل
ســالن جلســات مديريــت بــرق پــارس آبــاد برگزار شــد.
در جلســه مديــر دفتــر مديريــت مصــرف بــرق شــركت ضمــن
تشــريح برنامــه هــاي پيــك بــار  1400بــه عقــد تفاهــم نامــه
همــكاري بــا شــركت هــاي فــوق اقــدام نمــود.
توسط مدير برق پارس آباد انجام شد؛
تشريح روش هاي بهينه سازي مصرف برق
پيش از خطبه هاي نماز جمعه
مديــر بــرق پــارس آبــاد پيــش از خطبــه هــاي نمــاز
جمعــه بــه تشــريح روش هــاي بهينــه ســازي مصــرف
بــرق و لــزوم صرفــه جويــي در مصــرف بــرق تاكيــد كرد.
اخــوان پبــش از خطبــه هــاي نمــاز جمعــه پــارس آبــاد در 31
ارديبهشــت ،لــزوم همــكاري بيــش از پيــش اهالــي شهرســتان
پــارس آبــاد را بــراي مديريــت مصــرف بــرق جهــت تاميــن بــرق
پايــدار و عبــور موفــق از پيــك تابســتان  1400خواســتار شــد.
وي اقدامــات انجــام يافتــه مديريــت بــرق پــارس آبــاد جهــت
مديريــت پيــك تابســتان  1400را برشــمرد و افــزود :بــا تعدیــل
روشــنایی معابــر ،عقــد تفاهــم نامــه همــکاری باصاحبــان صنایــع
و کشــاورزی ،الــزام ادارات بــه کاهــش  %۵۰مصــرف در ســاعات
اداری ،عقــد قــرارداد بــا مولدهــای خــود تامیــن صنایــع وادارات و

تشريح روشهاي مديريت مصرف برق
در جلسه شوراي اداري نمين
مديــر بــرق نميــن بــا حضــور در جلســه شــوراي اداري
ايــن شهرســتان كــه در محــل فرمانــداري برگــزار شــد
بــه تشــريح روشــهاي مديريــت مصــرف بــرق پرداخــت.
كيــوان وفاخــواه در ايــن جلســه كــه بــا موضــوع شــوراي حفاظــت
از منابــع آب و بــا محوريــت كمبــود آب و بــرق تشــكيل شــده
بــود ،شــرايط انعقــاد قــرارداد كشــاورزان بــا شــركت توزيــع نيروي
بــرق اســتان اردبيــل در خصــوص بهــره منــدي از بــرق رايــگان را
متذكــر شــد.
وي ضمــن تاكيــد بــر مديريــت مصــرف بــرق بــه ويــژه در
روزهــاي گــرم پيــش رو از شــهروندان خواســت بــا  10درصــد
صرفــه جويــي در مصــرف بــرق ايــن شــركت را در تاميــن بــرق
پايــدار يــاري كننــد.

 ،...تشــکیل اکیــپ هــای مقابلــه بــا بــرق غیــر مجــاز و تشــکیل
اکیــپ هــای مقابلــه بــا اســتخراج رمزارزهــای غیرمجــاز ،ايــن
مديريــت بــراي كنتــرل پيــك تابســتان  1400اقــدام نموده اســت.
مديربــرق پــارس آبــاد ادامــه داد :مشــترکان نيــز مــی تواننــد تنها
بــا  10درصــد صرفــه جويــي در مصــرف بــرق ايــن شــركت را در
تاميــن بــرق پايــدار يــاري كننــد.
اخــوان افــزود :مصــرف بــرق در شهرســتان پــارس آبــاد بــه لحــاظ
اقلیــم آب و هوایــی گــرم شــرجی و رطوبــت بــاال در ماههــای
گــرم ســال بــه بیــش از ۴برابــر ماههــای عــادی مــی رســد کــه
ایــن مســئله امســال بــا وجــود تعــداد زیــادی رمــز ارز غیرمجــاز و
احتمــال بــاال رفتــن دمــای ســیمها  ،کابــل هــا ،ترانــس هــا كــه
زمینــه وخطــر ســوختن تجهیــزات را درپــی دارد  ،لــزوم توجــه
جــدی وکاهــش مصــرف بــرق مشــترکان در شهرســتان را طلــب
مــی کنــد .
وي در ادامــه بــه طــرح بــرق اميــد ،تخفيــف صددرصــدي بهــاي
بــرق بــراي مشــتركان كــم مصــرف اشــاره كــرد و اظهار داشــت:در
ايــن طــرح درصورتیکــه مشــترک مصــرف خــود را بــه الگــوی کــم
مصرفــی برســاند از تخفیــف ۱۰۰درصــدی برخــوردار و بــرق
مصرفــی اش رایــگان خواهدشــد کــه روش هــاي بهينــه ســازي
مصــرف هــر مشــترک دراپلیکیشــن بــرق مــن ارائــه شــده اســت.
مديــر بــرق پــارس آبــاد در پايــان از اهالــی خواســت جهــت
پیشــگیری از تضییــع امــوال عمومــی و بیــت المــال و خســارت
بــه شــبکه بــرق و تجهیــزات مشــترکان ناشــی از اســتفاده
غیرمجــاز بــرق و رمــز ارزهــای غیرمجــاز و قطعــی بــرق در اوقــات
بامدادونیمــه شــب کــه ممکــن اســت ناشــی از ســرقت باشــد
،ســریعا از طريــق ســامانه  ۱۲۱بــه اموربــرق شهرســتان اطــاع
رســانی فرماینــد.

۹
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

اخبار شهرستان ها
نير:

سرعین :

بيله سوار:

کشف  ۷دستگاه رمز ارز غیر مجاز در مدیریت برق نیر
 ۷دســتگاه رمــز ارز غیــر مجاز توســط
همــکاران مدیریــت بــرق شهرســتان
نیــر کشــف شــد.
سرپرســت بــرق نیــر گفــت :طــی گزارشــات
واصلــه و بررســی هــای بعمــل آمــده در
مدیریــت بــرق نیــر و هماهنگــی هــای الزم
بــا عوامــل نیــروی انتظامــی شهرســتان نیــر
 ۲۴فروردیــن مــاه ۷،دســتگاه بیــت کوئیــن
کشــف و ضبــط شــد.
امیــر حمیــدی افــزود :رصــد کامــل بــرق
هــای غیرمجــاز خصوصــا مراکــز غیــر مجــاز
اســتخراج رمــز ارزهــا بــه صــورت مــداوم در دســتور کار همــکاران ایــن مدیریــت از جملــه
اکیــپ بهــره بــرداری و مامــوران کنتــور نویــس قــرار دارد.

عملیات اجرای رفع حریم و اصالح شبکه
در سرعین
مدیــر بــرق ســرعین از رفــع حریــم و
اصــاح شــبکه فشــار متوســط روســتای
ارجســتان خبــر داد .
نجفــی افــزود :در ایــن عملیــات بیــش از ۲
کیلومتــر از شــبکه فشــار متوســط برکنــار و
شــبکه جدیــد بــا نصــب  ۴۴اصلــه تیــر جدیــد
احــداث شــد.
وی ادامــه داد :در ایــن عملیــات همچنیــن
ضمــن جــا بــه جایــی دو پســت بــرق  ۴۰۰متــر
از شــبکه فشــار ضعیــف ســیمی نیــز بــه کابــل
خودنگهــدار تبدیــل شــد.

تعديل معابر بلوارهاي جعفرآباد
و بيله سوار
مديــر بــرق بيلــه ســوار از تعديــل معابــر
بلوارهــاي داخــل شــهر جعفرآبــاد و بيلــه
ســوار در ارديبهشــت  1400خبــر داد.
جــوادي افــزود :در ايــن اقــدام 120دســتگاه
چــراغ معابــر  250وات بلوارهــاي داخــل شــهر
جعفــر آبــاد و بيلــه ســواراصالح شــد.

عملیات اصالح و ساماندهی شبکه فشار متوسط
مسیر فیدر یک نیر
سرپرســت بــرق نیــر گفــت :بــا مشــارکت
اکیــپ هــای عملیاتــی تعمیــرات و اتفاقــات،
شــبکه  ۲۰کیلــو ولــت مســیر فیــدر یــک نیــر
اصــاح و پاکســازی شــد.
حمیــدی افــزود :تعویــض پایــه کات اوت در ســه نقطه
بــه تعــداد  ۳دســتگاه ،تعویــض مقــره هــای بشــقابی
چینــی  ۴۵عــدد ،مقــره ســوزنی ســیلیکونی  ۴۰عــدد
و مقــره ســوزنی تعــداد  ۱۲عــدد از اقدامــات انجــام
یافتــه جهــت اصــاح ایــن خــط مــی باشــد.

با حضور مسئوالن برق منطقه ای آذربایجان انجام شد؛
برنامه ریزی های تدوین شده و انجام یافته مدیریت پیک بار تابستان ۱۴۰۰
️جلســه هماهنگــی جهــت عبــور از پیــک بــار ســال  ۲۷ ،۱۴۰۰اردیبهشــت
مــاه ســالجاری در محــل ســالن جلســات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل برگــزار شــد.
در ایــن جلســه معــاون بهــره بــرداری بــرق منطقــه ای آذربایجــان وهمــکاران مرتبــط و
مدیــر عامــل و معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
و مدیــران مرتبــط حضــور داشــتند.
معــاون بهــره بــرداری بــرق منطقــه ای آذربایجــان گفــت :بــه علــت محدودیــت تولیــد و
انتقــال و افزایــش بــرق مصرفــی مشــترکان ،منطقــه آذربایجــان بایــد براســاس ســهمیه
پیــک بــار مجــاز ابالغــی از شــرکت توانیــر نســبت بــه کنتــرل بــار و مدیریــت اضطــراری
بــار اقــدام کننــد.
در ایــن جلســه مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا اشــاره
بــه مصــارف عمــده بخــش هــای مختلــف در اســتان از جملــه بخــش هــای صنعــت ،
کشــاورزی ،تجــاری و خانگــی ،گفــت :جلســات متعــدد بــا مقامــات اســتانی اردبیــل از
جملــه معــاون امــور عمرانــی اســتانداری  ،مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتان و مدیــر کل
صمــت اســتان ،مدیــرکل صــدا وســیمای مرکــز اســتان برگــزار شــده اســت و بــر لــزوم
همــکاری بخــش هــای مختلــف اعــم از صنایــع ،کشــاورزی و دســتگاههای اجرایــی اســتان
تاکیــد شــده اســت.
قدیمــی بــا بیــان اینکــه میــزان مدیریــت بــار در ســطح اســتان اردبیــل بــر اســاس ســقف
ســهمیه اعالمــی شــرکت توانیــر خواهــد بــود ،اظهــار داشــت :هماهنگــی هــای الزم بــا
صاحبــان صنایــع در ایــن خصــوص بــه جــد در حــال انجــام اســت و در بخــش کشــاورزی
نیــز کارهــای مشــابهی در حــال انجــام مــی باشــد.
وی بــر تشــکیل ۱۴کارگــروه تخصصــی گــذر از پیــک ســال  ۱۴۰۰در شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اشــاره کــرد و افــزود :در حــوزه بهــره بــرداری بــر پیگیــری و ســامان
دهــی رمــز ارزهــا  ،تکمیــل پایــش بــار (مــدام )  ،تدویــن واجــرای برنامــه هــای مدیریتــی
اضطــراری بــار ،تعدیــل روشــنای معابــر ،نصــب خــازن در شــبکه توزیــع ،اســتفاده از منابــع
تولیــد پراکنــده ادارات در زمــان اوج بــار و پتانســیل بیســج در کاهــش بــار خانگــی و

تجــاری مســئول پیگیــری انتخــاب شــده اســت.
وی گفــت :همچنیــن در حــوزه معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین نیــز در حــوزه
مدیریــت مصــرف  ،اســتفاده از پتانســیل تجمیــع کننــده بــرای کاهــش مصــارف خانگــی،
بــرق امیــد ،نصــب و پایــش کنتورهــای هوشــمند ،ممیــزی دســتگاههای اجرایــی و کنتــرل
بــار سرمایشــی ادارات بــا  IOTو همچنیــن آگاه ســازی از برنامــه هــای مدیریــت بــار نیــز
همــکاران مرتبــط انتخــاب شــده و اقدامــات خوبــی در ایــن راســتا بــه صــورت مســتمر
انجــام مــی شــود .
در ایــن جلســه پــس از بحــث و تبــادل نظــر  ،مشــکالت بهــره بــرداری بــه بــرق منطقــه
ای آذربایجــان ارائــه شــده تــا مــوارد رفــع شــده و از خاموشــی هایــی کــه بــه علــت عــدم
رعایــت نــکات فنــی احتمــال حــادث شــدنش مــی رود ،جلوگیــری شــود.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
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نگهبانان برتر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تجليل شدند
در مراســمي بــا حضــور مديرعامــل  ،معــاون منابــع انســاني و مديــر دفتــر حراســت
و امــور محرمانــه شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل از زحمــات نگهبانــان
شــركت قدردانــي شــد.
در ایــن مراســم کــه  28اردیبهشــت در محــل ســالن اجتماعــات ســتاد شــركت برگــزار شــد ،مديــر
دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــركت ضمــن اشــاره بــه ميــزان ســختي كار نگهبانــان از پرداخــت
كليــه حــق و حقــوق آنــان در ســطح شــركت در چنــد ســال اخيــر خبــر داد.
علــي نظــري ايجــاد شــبكه ي بــي ســيم حراســت در ســطح شــهر اردبيــل ،نصــب دوربيــن مداربســته
در ســاختمان ســتاد و كليــه ســاختمان هــاي تابعــه شــركت توزيــع بــرق اســتان ،راه انــدازي اتــاق
مانيتورينــگ دوربيــن ،ايجــاد گشــت مراقبتــي و ايجــاد نيــروي واكنــش ســريع را مهــم تريــن اقدامات
ايــن دفتــر ،از ابتــداي ســال  99تــا بــه امــروز برشــمرد.
در ادامــه معــاون منابــع انســانی شــركت ضمــن تشــکر از زحمــات یکایــک نگهبانــان ،آنــان را اوليــن
فــردي دانســت كــه مراجعيــن شــركت رو بــرو مــي شــوند .
ســليمي گفــت :اولیــن برخــورد بــا اربــاب رجــوع بســيار پراهميــت اســت و خوشــبختانه تمامــی
نگهبانــان شــرکت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل داراي حســن خلــق مــي باشــند.
در مراســم تجليــل از نگهبانــان شــركت ،مديرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
ضمــن قدردانــي از تــاش نگهبانــان ،اظهــار داشــت :نگهبانــان بایــد اخــاق و رفتــار نيكــو ،احتــرام
بــه همــکار و اربــاب رجــوع را ســرلوحه ی کارهــای خــود قــرار دهنــد و عــاوه بــر افزایــش توانمنــدی
هــای فــردی ،بــه کرامــت انســانی توجــه ويــژه داشــته باشــند.

حســین قدیمــی شــغل نگهبانــی را بســيار خطيــر دانســت و افــزود :عــاوه بــر همــکاران نگهبــان،
همــه ی مــا بایــد در کارهایمــان خــدا را شــاهد اعمــال خــود دانســته و عــاوه بــر رضایــت مــردم،
رضایــت خــدا را نیــز فراهــم کنیــم.
در پایــان مراســم ،از  4نفــر از نگهبانــان برتــر شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل  ،ســلیمان
داداش اوغلــی ،عــادل خاکــی ،حســین وطــن دوســت و رامیــن پاکنهــاد بــا اهــدای لــوح ســپاس،
تقديــر شــد.

افتتاح پروژه برقرساني به سه روستای استان اردبیل در سومین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛

پــروژه برقرســاني بــه ســه روســتای قشــاق عــرب لــو در شهرســتان مشــگین شــهر،
قشــاق زینــل علیــا و قشــاق رســتم در شهرســتان بیلــه ســوار اســتان اردبیــل در
ســومین هفتــه پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران افتتــاح شــد.

در ســومین هفتــه پویــش برقرســاني بــه  62روســتا در  16اســتان کشــور در مجمــوع
بــا اعتبــار  34میلیــارد تومــان بــا دســتور وزيــر نيــرو از طریــق ویدئــو کنفرانــس بــه
بهرهبــرداری رســید.
رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو پــروژه برقرســاني بــه  62روســتاي كشــور بــا جمعیــت تحــت پوشــش
 931خانــوار را بــه بهرهبــرداری رســاند.
بــر اســاس ايــن گــزارش ،بــه منظــور برقرســاني بــه ايــن روســتاها  140كيلومتــر شــبكه فشــار
متوســط و  33كيلومتــر شــبكه فشــار ضعيــف احــداث شــده اســت .تعــداد  87دســتگاه ترانســفورماتور
نيــز بــه منظــور برقرســاني بــه ایــن  62روســتا نصــب شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ،بــه منظــور برقرســاني بــه ايــن روســتاها كــه در محــدوده عملياتــي  19شــركت
توزيــع بــرق كشــور پراكنــده شــده ،در مجمــوع  34میلیــارد تومــان هزينــه شــده اســت.
ایــن گــزارش حاکــی اســت ،ایــن پروژههــای برقرســانی در  16استانکشــور ،اردبیــل ،ایــام،
آذربایجانشــرقی ،آذربایجانغربــی ،کرمــان ،خراســانجنوبی ،خراســانرضوی ،خراسانشــمالی،
خوزســتان ،سیســتان و بلوچســتان ،مازنــدران ،قزویــن ،کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمــد ،لرســتان
و یــزد بــه بهرهبــرداری رســید.

خبر ورزشی
درخشش همكاران و فرزندان همكاران در مسابقات ورزشي مجازي وزارت نيرو
همــكاران و فرزنــدان همــكاران شــركت توزيــع نيــروي
بــرق اســتان اردبيــل در مســابقات ورزشــي مجــازي
وزارت نيــرو در ســال  1399خــوش درخشــيدند.
دبيــر هيــات ورزش آب و بــرق اســتان اردبيــل از حضورفعــال
همــكاران و فرزنــدان همــكاران شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان اردبيــل در تمامــی مســابقات ورزشــي مجــازی برگــزار
شــده از طــرف وزارت نيــرو و كســب  10مقــام انفــرادي و يــك
مقــام تيمــي ،خبــر داد.
مواليــي افــزود :در مســابقات مجــازی آمادگــی جســمانی آقایان و
فرزنــدان پســر وزارت نیــرو  ،افشــین امینــی مقــام اول رده ســنی
زیــر  40ســال و علــی شــاهی مقــام چهــارم رده ســنی بــاالی 40
ســال را كســب كردنــد.
وي گفــت :در مســابقات مجــازی رزمــی فرزنــدان دختــر و پســر
وزارت نیــرو و در بخــش كاراتــه ،النــا ســرحدی (فرزنــد ســیامک
ســرحدی) مقــام دوم رده ســنی  8تــا  12ســال  ،زهــرا جــودی
(فرزنــد قاســم جــودی) مقــام دوم رده ســنی  12تــا  15ســال،

مهدیــه عباســی (فرزنــد مســعود عباســی) مقــام ســوم رده ســنی
 12تــا  15ســال ،ســارا کامرانــی (فرزنــد شــهرام کامرانــی) مقــام
دوم رده ســنی  16تــا  20ســال و الیســا ســرحدی (فرزنــد
ســیامک ســرحدی) مقــام ســوم رده ســنی  16تــا  20ســال
دســت يافتنــد.
دبيــر هيــات ورزش آب و بــرق اســتان در ادامــه بــه برگــزاري
جشــنواره فوتســال حــرکات نمایشــی روپایــی همــکاران وزارت
نیــرو و كســب مقــام دوم رده ســنی بــاالی  40ســال توســط ســید
محمــد آقائــی اشــاره كــرد و اظهــار داشــت :در مســابقات مجــازی
شــطرنج بــرادران وزارت نیــرو نيــز ،هــم در بخــش تيمــي و هــم
بخــش انفــرادي همــكاران ايــن شــركت ،موفــق بــه كســب مقــام
هــاي متعــدد شــدند.
مواليــي افــزود :در بخــش تيمي مســابقات مجــازي شــطرنج  ،تیم
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل متشــكل از محمــد نــوری
ســادات  ،حســین رادمهــر  ،وحیــد ادیانــی  ،یحیــی ندیــری و
منوچهــر موالئــی ،مقــام ســوم تیمــی را كســب كــرد و در بخــش

انفــرادي نيــز وحیــد ادیانــی بــه مقــام دوم رده ســنی زیــر 50
ســال و محمــد نــوری ســادات بــه مقــام ســوم رده ســنی بــاالی
 50ســال دســت يافتنــد.
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انتصاب
انتصاب مديرعامل شركت توزيع نيروي
برق استان اردبيل به عنوان عضو كميته
فناوري اطالعات ستاد انتخابات استان

حســين بشــيري  ،مشــاور اســتاندار
و مديــر دفتــر فنــاوري اطالعــات و
ارتباطــات ،امنيــت مجــازي و شــبكه
دولــت  ،مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي
بــرق اســتان اردبيــل را بــه عنــوان عضــو
كميتــه فنــاوري اطالعــات ســتاد انتخابــات
اســتان در برگــزاري ســيزدهمين دوره
انتخابــات رياســت جمهــوري و ششــمين
دوره شــوراهاي اســامي شــهر و روســتا
منصــوب كــرد.
در بخشــي از متــن حكــم ارســالي مســئول كميتــه
فنــاوري اطالعــات ســتاد انتخابــات اســتان چنيــن
آمــده اســت:
احترامــاً نظــر بــه شايســتگي و تجــارب گرانقــدر
جنابعالــي  ،بــه موجــب ايــن حكــم بــه عنــوان
عضــو كميتــه فنــاوري اطالعــات ســتاد انتخابــات
اســتان در برگــزاري انتخابــات ســيزدهمين دوره
رياســت جمهــوري و ششــمين دوره ي شــوراهاي
اســامي شــهر و روســتا منصــوب مــي شــويد .
اميــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا
اســتفاده از كليــه ظرفيــت و تــوان خــود در امــر
برگــزاري انتخابــات موفــق و مويــد باشــيد.

انتصاب سرپرست امور كاركنان و رفاه
شركت

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل بــا صــدور ابالغــي،
منيــژه عاملــي را بــه ســمت سرپرســت
اموركاركنــان و رفــاه شــركت منصــوب
كــرد.

همکاران محترم ؛
آقایــان يعقــوب مجيدي-ميراســماعيل
حســن زاده-رحمــان پيراعتمــادي-
ـاهمرادزاده-
اصغر آذردوست-شيرزادشـ
محــرم اوجاقي-ســعيد رحيمي
همکاران محترم بازنشسته ؛
آقایــان ســيدكريم عاملــي  -اســد
فيــض الــه زاده
بــا نهایــت تأثــر و تألــم درگذشــت
عزیزانتــان را تســلیت عــرض نمــوده و از
درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحومان
غفــران و رحمــت الهــی و بــرای شــما
صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل

قدردانی
تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از مدیر عامل و رئیس شورای اقامه نماز شرکت توزیع نیروی برق استان
محمــد یعثــوب نــژاد طــی لوحــی از همــکاری و تــاش اعضــای شــورای اقامــه نمــاز شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل بــه جهــت ترویــج و توســعه فرهنــگ اقامــه نمــاز در ســال  1398تقدیــر و تشــکر نمــود.
كسب رتبه دوم اجراي برنامه هاي امور زنان و خانواده وزارت نيرو توسط شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
بــر اســاس ارزيابــي برنامــه هــاي ابالغــي امــور زنــان و خانــواده وزارت نيــرو در ســال  ، 1398شــركت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان اردبيــل بــه جهــت اجــراي شايســته ايــن برنامــه هــا ،موفــق بــه كســب مقــام دوم شــد.
مشــاورامور زنــان و خانــواده مديرعامــل شــركت توانيــر بــا ارســال نامــه اي از همــكاري و اقدامــات ارزنــده مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي
بــرق اســتان اردبيــل و مشــاورامور زنــان و خانــواده وي بــه جهــت كســب رتبــه دوم دراجــراي برنامــه هــاي ابالغــي حــوزه زنــان و خانــواده
وزارت نيــرو تقديــر كــرد.
رمضانــي در ايــن نامــه از همراهــي حســين قديمــي و رويــا اللهقلــي پــور در مســير رســيدن بــه اهــداف و برنامــه هــاي حــوزه زنــان و خانــواده
و همراهــي و هماهنگــي كامــل بــا ايــن امــور و انجــام شايســته ماموريــت هــاي محولــه قدردانــي نمــود.
تقدير معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير از مدير دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات شركت
معــاون تحقيقــات و منابــع انســاني شــركت توانيــر بــا ارســال نامــه اي از مديــر دفتــر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات
شــركت توزیــع بــرق اســتان اردبیـــل تقديــر كــرد.
ســجادي در ايــن نامــه بــا اشــاره بــه وجــود شــرايط ســخت ناشــي از بيمــاري كرونــا  ،از راميــن قاســمي بــه دليــل فراهــم كــردن زيرســاخت و
ابزارهــاي مناســب بــراي دوركاري همــكاران و پاســخگويي و برگــزاري جلســات بــه صــورت ويدئــو كنفرانــس ،قدردانــي كــرد.
تقدیررئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان اردبیل از مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
و یکی از کارشناسان دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان
رئیــس شــورای هماهنگــی حراســت هــای صنعــت آب و بــرق اســتان اردبیــل طــی لــوح هــای ســپاس جداگانــه از مدیــر
دفتــر حراســت و امــور محرمانــه و یکــی از کارشناســان دفتــر حراســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
قدردانــی و تشــکر نمــود.
ســید هاشــم ســیدی رئیــس شــورای هماهنگــی حراســت هــای صنعــت آب و بــرق اســتان اردبیــل در ایــن لــوح از زحمــات ســید علــی نظری
مدیــر دفتــر حراســت و امــور محرمانــه و رئیــس کارگــروه حفاظــت پرســنلی شــورای هماهنگــی حراســت هــای صنعــت آب و بــرق اســتان و
ســید نقــی صفویــان کارشــناس حفاظــت فیزیکــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل ،بــه پــاس همــکاری صمیمانــه و صادقانــه آنان
در پیشــرفت برنامــه هــای شــورای هماهنگــی حراســت هــای صنعــت آب و بــرق اســتان در ســال  1399قدردانــی و تشــکر کــرد.
تقدير معاون توسعه مديريت و منابع استانداري اردبيل از مشاور ايثارگران شركت
معــاون توســعه مديريــت و منابــع اســتانداري اردبيــل از مشــاور ايثارگــران شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان تقديــر
نمــود.
نــژاد محمــد در ايــن لــوح از تــاش هــا و زحمــات محمــد حســين ديــده بــان در جهــت خدمــت رســاني بــه قشــر ايثارگــر تقديــر و تشــكر
كــرد.
تقدير رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از يكي از همكاران
داود شــایقی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان اردبیــل بــا ارســال لوحــی از زحمــات صبــا شــیخ علیــزاده
كارشــناس آمــار شــركت بــه دليــل تهیــه آمــار و اطالعــات مــورد نیــاز جهــت تدویــن ســالنامه آمــاری اســتان قدردانــي
كــرد.
انتخاب يكي از همكاران شركت به عنوان ايثارگر و فداكار صنعت برق كشور در سال ١٣٩٩
يكــي از همــكاران شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه عنــوان ايثارگــر و فــداكار صنعــت برق كشــور در ســال
 ۱٣٩٩برگزيده شــد.
محمــد حســين متولــي زاده رئيــس هيــات مديــره و مديرعامــل شــركت توانيــر و غالمعلــي رخشــاني مهــر معــاون هماهنگــي توزيــع شــركت
توانيــر بــا ارســال لوحــي از محبــوب فاتحــي همــكار شــاغل در بــرق
رضي به جهت ايثارگري و فداكاري تقدير نمودند.
مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان اردبيــل بــه همــراه
معــاون بهــره بــرداري و ديســپاچينگ و سرپرســت دفتــر روابــط
عمومــي شــركت بــا حضــور در محــل كار محبــوب فاتحــي در
اداره بــرق رضــي  ،لــوح تقديــر مشــترك رئيــس هيــات مديــره و
مديرعامــل و معــاون هماهنگــي توزيــع شــركت توانيــر را بــه وي
تقديــم نمــوده و از ايثارگــري هــا و فــداكاري هــاي وي تقديــر
نمودنــد.

