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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :
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بهره برداری از روشنایی معابر دور دریاچه گیالرو گرمی در دهه فجر
در بازدیدی که مدیر عامل شرکت توزیع برق استان به همراه استاندار اردبیل از پروژه
روشنایی معابر دور دریاچه گیالرو در شهرستان گرمی داشت اظهار کرد  :روشنایی معابر گیالرو
گرمی در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
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مدیردفترنظارتوکنترللوازماندازگیری:

تاکنون  4583دستگاه کنتور فهام در استان اردبیل نصب شده است

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از نصب  ۴۵٨٣کنتور
فهام با هدف مدیریت مصرف ،قرائت و قطع و وصل از راه دور خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بابک محمدی با بیان این مطلب گفت:
از کل کنتور های فهام نصب شده  1350دستگاه مربوط به مشترکان عادی و  3233دستگاه مربوط به

مشترکان دیماندی می باشد که از این میان  1924دستگاه مربوط به مشترکان بخش کشاورزی و 210
دستگاه بخش اداری و الباقی مربوط به چاههای کشاورزی و مشترکان دیماندی صنعتی می باشد.
محمدی به بند  10تبصره  15قانون بودجه اشاره کرد و افزود :در فاز اول  2200دستگاه کنتور هوشمند
فهام برای مشترکان تجاری ،عمومی اداری که جزو مشترکان پرمصرف می باشند،با اخذ هزینه از آنها
کنتورشان به هوشمند تعویض خواهد شد.
وی ادامه داد :در این راستا تمامی مشترکان دیماندی مشمول تعویض کنتور ،مطابق با قانون فوق می باشند،
همچنین برای مشترکان صنعتی و کشاورزی جهت مدیریت بار ایام پیک سال تابلوی قطع و وصل از راه
دور به تعداد  5800دستگاه در دست خرید می باشد که پس از تهیه ،از فروردین ماه سال  1401قابل بهره
برداری خواهد بود که در گذر از پیک بار تابستان سال  1401به خوبی مورد استفاده قرار گرفته و مفید
واقع شود .مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازگیری همچنین ابراز امیدواری کرد نصب کنتور هوشمند
مشترکان مجتمع های خانگی و تجاری به طور موازی پیگیری شده و در خصوص تعداد این کنتورها گفت:
 51120دستگاه برای مشترکین تک فاز خانگی 274 ،دستگاه مشترک سه فاز خانگی 9405 ،دستگاه
مشترک تک فاز تجاری و  4225دستگاه مشترک سه فاز تجاری در این برنامه نصب کنتور فهام به عنوان
فعالیت اولویت دار جهت خرید به شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ابالغ شده است.
بابک محمدی در تشریح مزایای نصب کنتور های فهام نیز بیان کرد :اطالع یافتن مشترک از وضعیت
مصرف خود ،امکان مانیتورینگ اطالعات مصرف مشترکان و امکان مدیریت بار از راه دور برای شرکت های
توزیع از جمله مزایای نصب این کنتورها می باشد.

جوشکاری یک هزار و  753دستگاه ترانس برق در راستای جلوگیری از سرقت

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از جوشکاری یک هزار و 753
دستگاه ترانسفورماتور هوایی در سطح استان در راستای جلوگیری از سرقت خبر داد .
ناصر عبدالهیان گفت  :سرقت تجهیزات برقی يك چالش جدي است كه صدمات و خسارات قابل توجهي
به شبكه های توزیع برق وارد مي كند.

برگزاری دوره آموزشی اجرای سیستم ارت در شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل

وی افزود :سرقت ترانس و تجهیزات برق ضمن آسیب به شبکه های توزیع  ،موجب آسيب به وسايل و
تجهيزات الكتريكي مشتركان و همچنین بی برق شدن این مشترکان مي شود.
ناصر عبدالهیان اظهار کرد  :با فرا رسیدن فصل سرما و خاموشی چاه های کشاورزی  ،به دلیل غیر فعال
شدن اکثر بخش های کشاورزی و خلوت شدن مناطق کشاورزی  ،سارقان از فرصت استفاده کرده و اقدام
به سرقت ترانس های برق می کنند.
وی تصریح کرد :بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری  ،ترانس های در معرض خطر سرقت
شناسایی شده و تاکنون در سال جاری یک هزار و  753پیچ و مهره ترانسفورماتور جهت جلوگیری از
سرقت جوشکاری شده اند.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت با بیان اینکه نگهداری از شبکه برق وظیفه ملی ما است اظهار
کرد :شبکه ها و تاسیسات برق متعلق به همه ماست و یکایک ما در حفظ و نگهداری آن مسئول می باشیم.
ناصر عبدالهیان تصریح کرد :هر خاموشی برق  ،ناشی از اعمال خاموشی از سوی شرکت برق نمی باشد چه
بسا ممکن است خاموشی به خاطر قطع برق و بریدن سیم شبکه و یا سرقت ترانس برق باشد.
وي خاطرنشان كرد :هم استانی های عزیز می توانند در صورت مشاهده موارد نا ایمن ،استفاده غیر مجاز
از دستگاه ماینر  ،برق های غيرمجاز  ،سرقت ترانس  ،تجهیزات انرژی و سایر موارد در حوزه برق با شماره
 ۱۲۱مرکز امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق تماس گرفته و موارد را منعکس نمایند.

دوره آموزشی اجرای سیستم ارت با همکاری دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
شرکت و با هدف ایجاد تحول در روش های اجرای ارتینگ ویژه برخی همکاران ادارات
مهندسی واحدهای تابعه،کارشناسان  ،مشاوران نظارت و طراحی و نمایندگان شرکت های
پیمانکاری فعال در سطح استان ،به صورت تئوری و عملی برگزار شد.
مدیر دفتر مهندسی و نظارت شرکت هدف از برگزاری این دوره را ایجاد تحول در روش
های اجرای ارتینگ عنوان کرد.
صابری کاهش هزینه ،سهولت اجرا ،اطمینان از اثربخشی و ایجاد وحدت رویه در سطح
شرکت و هم چنين جلوگیری از سرقت سیم های ارت و خطرات عدم وجود ارت در شبکه
را از دیگر اهداف این دوره برشمرد.
گفتنی است رئیس کمیته ارتینگ شرکت توانیر ومدیر دفتر  GISو مکانیزاسیون شرکت
توزیع برق استان تهران و هم چنین مدیر عامل شرکت ایجاد کاران نیک آینده به عنوان
مدرس در این دوره آموزشی حضور داشتند و به تشریح مبانی و روشهای مختلف سیستم
زمین در شبکه های توزیع وآموزش عملی ارت کوبشی و تیر جوش احتراقی پرداختند .
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برگزاری مانور نجات فرد مصدوم از ارتفاع
مدیر امور  ۳برق اردبیل گفت :مانور نجات فرد مصدوم از
ارتفاع با همکاری جمعیت هالل احمر و همکاران امورهای ۱
 ۲ ،و  ۳برق اردبیل و پیمانکاران در محوطه باشگاه ورزشی
برق اردبیل برگزار شد.
وحید واحدی با بیان اینکه مانور نجات فرد مصدوم از ارتفاع
توسط دفتر ايمني و کنترل ضايعات شرکت برنامه ریزی شده
بود،اظهار داشت:در این مانور ابتدا مبانی آموزشی امداد و
نجات به صورت تئوری آموزش داده شد و در ادامه همکاران
و پیمانکاران به صورت عملی با نحوه ی نجات فرد مصدوم از
ارتفاع و نحوه ی انجام کمک های اولیه در پای تیر تا رسیدن
نیروهای امدادی آشنا شدند .وی هدف از این مانور را آمادگی
پرسنل در شرایط اضطراری و نجات افراد حادثه دیده عنوان

دو هزار تیر برق بالاستفاده در سطح استان اردبیل جمع
آوری شد

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت :دو هزار
تیر برق به جا مانده از عمليات عمرانی در
طول سالهای اخیر،توسط همکاران شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل جمع آوری
شد .ناصر عبدالهیان افزود :این تیرها بعد از
کارهای عمرانی ،عقب نشینی ساختمان ها
،تعویض تیرهای شکسته یا برخی عملیات
اصالح و بهینه سازی در محل به جای مانده
بودند.
وی بیان کرد :حدود  ۳۰درصد از تیرهای
برق جمع آوری شده  ،دو تیر کنار هم بودند
که یکی از آنها بعد از عمليات تعمیر و بهینه

سازی خطوط برق در محل مورد نظر بال
استفاده باقی مانده بود .معاون بهره برداری و
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل ،اظهار داشت :این تیرهای بالاستفاده
به منظور حفظ زیبایی مناظر شهری و
روستایی ،جلوگیری از اتالف بیت المال و به
منظور تعمیر و استفاده مجدد ،جمع آوری
شد.
عبدالهیان بیان کرد :جمع آوری تیرهای
بالاستفاده از اواسط سال  ۹۹در سطح استان
آغاز شده و تاکنون دو هزار اصله تیر جمع
آوری شده است.

کرد و تصریح کرد :در این مانور هم چنين سرعت عملکرد
همکاران در مواقع بحران سنجش شده و لوازم ایمنی و
ابزارآالت آن ها بررسی شد.
مدیر امور سه برق اردبیل افزود :اصول اولیه نجات در ارتفاع
،نحوه برخورد با مصدوم درحریم شبکه برق ،تجهیزات ایمنی
نجات،گره های پرکاربرد کار در ارتفاع  ،نحوه ی دسترسی
به مصدوم  ،ایجاد خود حمایت ،فیکس مصدوم و انتقال
ایمن  ،نحوهی برخورد با مصدوم دچار عارضه برق گرفتگی
و تروماهای آسیب ستون فقرات از جمله موارد آموزشی به
همکاران در این مانور بود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل :

بهره برداری از روشنایی معابر دور دریاچه گیالرو
گرمی در دهه فجر
ادامه از صفحه اول  29 :آبان ماه سالجاری
حامد عاملی استانداراردبیل به همراه حسین
قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل و جمعی از مدیران استانی
از پروژه های حوزه برق و سایر پروژه های
شهرستان گرمی بازدید کردند .مدیر عامل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
این بازدید گفت  :عملیات اجرایی تامین
روشنایی معابر منطقه گیالرو شهرستان
گرمی تا دهه فجر امسال به بهره برداری
خواهد رسید  .حسین قدیمی اظهار کرد
 :تامین روشنایی معابر دور دریاچه گیالرو

با احداث  4.9کیلومتر شبکه روشنایی معابر
در دست اجراست .
وی عنوان کرد در این پروژه  120اصله پایه
روشنایی معابر نصب خواهد شد .
حسین قدیمی افزود :در این پروژه 4
دستگاه پست هوایی نصب و یک کیلومتر
خط  20کیلوولت در حال احداث است .
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل
اظهار داشت  :روشنایی معابر این طرح با
اعتباری بالغ بر  50میلیارد ریال تا دهه فجر
امسال آماده بهره بردای خواهد بود .

نصب بیش از  3هزار کاور پلیاتیلنی جهت جلوگیری از پرنده زدگی از ابتدای سال جاری

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق استان

اردبیل از به کارگیری کاور پلی اتیلن برای جلوگیری
از پرنده زدگی خطوط فشار متوسط در جهت کاهش
خاموشی های بی برنامه خبر داد.
مهدی ابتهاج گفت :با نصب بیش از  3هزار کاور پلیاتیلنی
بر روی تراورس های شبکه فشار متوسط در سالجاری
مشکل پرندهزدگی در شبکه توزیع برق استان اردبیل
کاهش می یابد .وی عنوان کرد  :در مناطق روستایی و
زمین های کشاورزی استان  ،برخورد پرندگان به سیم ها و
شبکه  20کیلو ولت باعث قطعی لحظه ای و گذرا می شود
که جهت جلوگیری از خاموشی های ناخواسته نصب کاور
پلیاتیلنی در دستور کار قرار گرفت.
ابتهاج افزود :اخیرا کاور هایی با اشکال جدید توسط
شرکت توزیع برق استان خریداری و مورد استفاده قرار
می گیرد که به خاطر نوع جنس و شکل خاصی که این نوع
کاور جدید دارد  ،پرندگان امکان فرود روی کنسول فلزی
را نداشته و خاصیت عایقی نیز مشکل پرنده زدگی را حل
کرده است .مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت عنوان کرد:

پرندهزدگی خطوط توزیع برق ،عالوه بر اینکه سبب قطعی
و خاموشی میشود ،بلکه موجب آسیب به محیط زیست
و گاها آسیب به گونههای نادر جانوری شده و قطعی برق
ناشی از این موضوع نارضایتی مشترکان را نیز به همراه
دارد.
ابتهاج اظهار کرد :به طور کلی یکی از دغدغههای مهم
ت توزیع برق استان اردبیل ،کاهش خاموشیهای
شرک 
ناخواسته بر روی شبکه  20کیلو ولت است و یکی از علل
مهم در به وجود آمدن خاموشیها ،خطای فاز به زمین
(ارت فالت) است که موجب بروز معضالت بهرهبرداری
شبکه میشود.
وی با شاره به اینکه این طرح با هزینه ای بالغ بر 2میلیارد
و سیصد میلیون ریال و در سطح استان به مرحله اجرا
درآمده است ،اظهار امیدواری کرد :با اقدامات مشابه
بتوانیم ضمن حفاظت از پرندگان  ،محیط زیست و با
جلوگیری از خاموشی ناخواسته ،رضایت بیش از پیش
مشترکان گرامی استان اردبیل را فراهم آوریم.
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جلسه هماهنگي شركت هاي توزيع شمالغرب كشور براي گذر موفق از پيك زمستان 1400برگزار شد

جلسه هماهنگي گذر از پيك زمستان  1400شمالغرب كشور
با حضور مديران و كارشناسان دفاترمديريت مصرف شركت
هاي توزيع برق استان اردبيل  ،توزيع تبريز  ،توزيع آذربايجان

شرقي و توزيع آذربايجان غربي در محل سالن جلسات ستاد
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل برگزار شد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل با اشاره به
پیک برق در زمستان پیش رو گفت :با توجه به عدم توازن

توليد و مصرف در برخي از ماههاي سال ،باید با جدیت برای
پیک زمستان پیش رو تالش نموده و برق مطمئن برای مردم
تاميننمائيم.
حسين قديمي با بيان اينكه در تابستان سال جاري 14000
مگاوات كمبود توليد برق داشتيم ،سرمايه گذاري براي
احداث نيروگاههاي مقياس كوچك ( ،)DGبه خصوص
براي صنايع بزرگ كشور را يكي از راههاي برون رفت از
كمبود توليد برشمرد .در اين جلسه عالوه بر بررسي برنامه
هاي پاسخگويي بار پيك تابستان  1400طبق شرايط اجرايي
ابالغ شده شركت توانير،ايرادات و پيشنهادهاي برنامه هاي
پاسخگويي بار و سامانه جامع پيك كشور جهت انعكاس به
شركت توانير و رفع آن ها بررسي شد و استفاده از ظرفيت و
تجربيات ساير شركت جهت گذر موفق از پيك زمستان پيش
رو در دستور كار قرار گرفت.

همزمانباسراسركشور؛

دهمین رزمایش سراسری آماده به کاری مولدهای مراکز حیاتی ،حساس و مهم

 8آبان  1400و در اولين روز از هفته پدافند غیر عامل ،به
منظور بررسی آماده بکاری مولّدهای برق اضطراری مراکز
حیاتی ،حساس ،مهم و ضروری ،دهمين رزمایش سراسری
قطع برق تعدادی از دستگاه های اجرایی  ،از سوی شرکت
توزیع برق استان اردبيل و با حضور علیرضا علیپور مدیرکل
و ابراهیمی معاون پدافند غیرعامل استانداری انجام شدمعاون
بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل هدف از برگزاری این رزمایش را ایجاد آمادگی الزم در
مراکز حیاتی ،حساس و مهم در شهرستان های تحت پوشش
به منظور مقابله با بحران های احتمالی در شرایطی همچون

مخاطرات طبیعی و حمالت دشمن دانست.عبدالهيان تصريح
كرد :با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده در دهمين رزمایش
سراسری کنترل آماده بکاری مولدهای برق اضطراری ،مقرر
شد برق  9مرکز در شهرهای استان اردبيل قطع گردد تا
آمادگی این مراکز برای مقابله با شرایط بحرانی مورد سنجش
و ارزیابی قرار گیرد.ناصر عبدالهيان با اشاره به استقرار اکیپ
های عملیاتی در  9مرکز حساس و استراتژیک استان به منظور
ارزیابی زمان ورود و خروج مولدهای اضطراری ،تصریح کرد:
خوشبختانه پس از قطع برق مراکز مورد نظر مولدهای برق
اضطراری وارد مدار شدند و پس از  ۲۰دقیقه مراکز به حالت

قبل (تغذيه از شبکه برق شهری) برگشتند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به پدافند غیر عامل گفت :توجه به
استفاده از انرژی پاک ،افزایش تاب آوری شبکه های برق ،توجه
به احداث زیر ساخت های استان ،آموزش پدافند غیر عامل
به همکاران ،افزایش آمادگی در برابر سوانح ،دفاع از امنیت
شهروندان ،مقاوم سازی زیر ساخت های شبکه برق ،توجه به
اهمیت جایگاه انرژی الکتریکی در هنگام مقابله با بحران و
احیای شبکه برق رسانی ،کاهش آسیب پذیری و بهینه سازی
تاسیسات شبکه های برق ،مهمترین دستاوردهای اجرای مانور
پدافند غیر عامل هستند.

اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید  ،شایسته است از زحمات بی دریغ  ،مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در سردبيري
نشريه پيك برق ساواالن تشکر و قدردانی نموده ،توفیق روز افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمائیم.
امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق و موید باشید.
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

در دومين جلسه كارگروه استاني ساماندهي مراكز رمز ارز بررسي شد

ساماندهي مراكز رمز ارز و حل مسائل آن
دومين جلسه كارگروه استاني ساماندهي مراكز رمز ارز
روز سه شنبه  4آبان سالجاري در محل سالن جلسات
ستاد شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل برگزار شد.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
در اين جلسه با بيان اينكه 2هزار مگاوات برق كشور
صرف استخراج رمز ارزهاي غيرمجاز مي شود،استخراج
رمز ارزهاي غيرمجاز را تهديدي جدي براي تامين برق
پايدار كشور دانست.
حسين قديمي قيمت بسيار پايين برق در كشور را
عامل اصلي استخراج رمز غيرمجاز دانست و همكاري
مردم،نيروهاي نظامي و انتظامي استان و دادستان را
براي كشف و جمع آوري اين مراكز ،خواستار شد.

در ادامه تمهيدات انجام گرفته ادارات و سازمان هاي
عضو اين كارگروه در استان  ،در خصوص ساماندهي
مراكز غيرمجاز رمز ارز بررسي شد و حل مسائل آن در
دستور كار قرار گرفت.
گفتني است اعضاي كارگروه استاني ساماندهي مراكز
رمز ارز نمايندگاني از دادستانی اردبیل ،اداره کل
اطالعات استان ،استانداري ،فرماندهي نيروي انتظامي
استان ،سپاه ،سازمان بازرسي ،سازمان تعزيرات
حكومتي ،سازمان صمت ،اداره كل ارتباطات و فناوري
اطالعات ،سازمان جهاد كشاورزي ،شركت گاز ،شركت
شهرك هاي صنعتي و شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل مي باشند .

جلسه هم انديشي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل با بانوان همكار برگزار شد

جلسه هم انديشي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل با بانوان شاغل شركت ،با حضور بانوان شاغل
ستاد و مديريت برق اردبيل و با حضور معاون منابع انساني ،معاون مالي و پشتيباني و مدير دفتر حراست و امور محرمانه

،در محل سالن جلسات ستاد شركت برگزار شد.
اللهقلي پور مشاور امور زنان و خانواده مديرعامل در اين جلسه هم انديشي ضمن تبيين توانمندي هاي بانوان شاغل
شركت در حوزه هاي مختلف ،ارتقاءمشاركت آنان در فعاليت هاي صنعت برق را خواستار شد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل عملكرد بانوان همكار در حوزه هاي مختلف مثبت ارزیابی کرد
و گفت :صنعت برق زيرساخت ،زيرساخت هاست و عملكرد كليه پرسنل شركت در تحقق اهداف سازمان مهم
و حياتي مي باشد.
حسين قديمي در خصوص اعطاي پست هاي مديريتي به بانوان شركت ،افزود :هم اكنون دو نفر از بانوان همكار
به پست هاي مديريتي منصوب شدند و در صدد هستيم تعداد انتصاب بانوان در پست هاي مديريتي را حداقل به 5
نفر افزايش دهيم.
وي با اشاره به اينكه كليه بانوان همكار شركت ،مسئوليت پذير بوده و كارهاي خود را به نحو احسن انجام مي دهند
 ،تصريح كرد :ارتقاء هر شخص در سازمان به توانمندي ها و قابليت هاي خود شخص بستگي دارد و رشد افراد در
سازمان ها عالوه بر عملكرد روزمره آن ها مبتني بر توانمندي ها ي آن ها در حوزه هاي مختلف بوده است.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل در اين جلسه ضمن بررسي پيشنهادهاي بانوان همكار حاضر در
جلسه در حوزه هاي مختلف  ،به رفع مسائل و مشكالت آنان قول مساعد داد.

همزمانباسراسركشور؛

برگزاری اقدام فراگير تعميرات و بهينه سازي شبكه توزيع برق در استان اردبيل

اقدام فراگير تعميرات و بهينه سازي شبكه توزيع برق با رويكرد
افزايش پايداري سيستم هاي توزيع در زمستان  ،1400همزمان با
سراسر كشور روز چهارشنبه  26آبان دراستان اردبيل نيز برگزار شد.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل با اشاره به اينكه اين اقدام با حضور  80نفر از همكاران فني،در
قالب  23اكيپ عملياتي در سطح استان برگزار شد،خاطرنشان كرد:
شبكه هاي توزيع به دليل گستردگي زياد آن نيازمند برنامه اي مدون
جهت رسيدگي و تعميرات مي باشند .عبدالهيان با بيان اينكه در اين
برنامه ،بهينه سازي روشنايي هاي معابر در دستور كار قرار گرفت،
افزود :با توجه به اين كه هر پايه روشنايي معادل يك مشترك،

برق مصرف مي كند ،بهينه سازي هر كدام از اين پايه ها مي تواند
در اطمينان از برقرساني به ساير مشتركان موثر باشد .وي گفت :
همكاران شركت در اين اقدام با هدف كاهش مصرف برق و مقابله
با خاموشي هاي احتمالي در زمستان  ،چراغ هاي معابر شهرها و
روستا هاي استان را اصالح و بهينه نمودند .معاون بهره برداري و
ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل هم چنين اعالم
كرد :در جاده ها نيز به جز نواحي مه گير و حادثه خيز  ،با همكاري
اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي چراغ هاي روشنايي جاده
اي به صورت يك در ميان تعديل شدند .ناصر عبدالهيان در ادامه
به شاخه زني درختان موجود در محدوده شبكه هاي برق در اين

اقدام فراگير اشاره كرد و اظهار داشت :با همكاري شهرداران كليه
شهرهاي استان و شهرداران مناطق پنج گانه شهر اردبيل  ،شاخه زني
درختان موجود در محدوده ي شبكه هاي برق انجام شد .وي هدف
از شاخه زني را جلوگيري از خاموشي هاي ناشي از برخورد شاخه
هاي شكسته شده درختان در اثر بارش برف يا طوفان با شبكه هاي
برق اعالم كرد.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل در پايان از هم استاني ها خواست با توجه به كاهش دماي
استان و استقرار هواي سرد با مصرف بهينه برق و گاز خدمتگزاران
خود را در تامين برق پايدار ياري كنند.

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

دیدارمدیرعاملشرکتتوزیعنیروی
برق استان اردبیل با مدیر کل
تعزیراتحکومتیاستان

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به همراه
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ،مدیر دفتر حقوقی و دبیر
کمیته پیشگیری از برق های غیرمجاز شرکت با مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان دیدار کرد .حسین قدیمی در این
دیدارضمن قدردانی از زحمات بی وقفه اداره کل تعزیرات
حکومتی استان در توقیف دستگاه های رمز ارز و جلوگیری
از بازگشت آنها به چرخه مصرف را خواستار شد .در ادامه
علی رحیمی آذر ،مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ،اظهار
کرد :در شش ماهه اول سال  ۱۴۳ ،۱۴۰۰پرونده مربوط به
توقیف صدها دستگاه ماینر بوده و جمعا  ۱۱۴میلیارد ریال
جریمه به صاحبان این پرونده ها مقرر شده است.
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نشست صمیمی مسئولین فرهنگی آب و برق استان اردبیل با امام جمعه شهرستان مشگین شهر

دیدار مسئولین فرهنگی آب و برق استان اردبیل با امام جمعه
شهرستان مشگین شهر در محل دفتر امام جمعه این شهرستان
انجام یافت.
مسئولین فرهنگی آب و برق استان با حضور در دفتر امام جمعه
شهرستان مشگین شهر ضمن ارائه گزارشی از اقدامات فرهنگی
 ،مسائل و مشکالت و دغدغه های فرهنگی خود را بیان کردند.
در این دیدار مسئول فرهنگی شرکت توزیع برق استان اردبیل

خواستار فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و برق در بین مردم،
باهمکاری ائمه جمعه در تریبون های هفتگی شد.
یحیی بندعلی زاده افزود :امیدواریم در کنترل بحران کم آبی و
مدیریت انرژی در بخش برق موفق شویم.
وی فرهنگسازی جهت عدم استفاده از برقهای غیر مجاز،
دستگاههای رمز ارز فاقد مجوز و غیر قانونی و ارشاد مردم از
تریبون نماز جمعه را خواستار شد.

آغازاقدامجهادیرفعمشکلروشناییمعابرمناطقحاشیهشهراردبیل

جلسه شورای حراست صنعت آب و برق

استان با فرماندهی مرزبانی و مدیران و کارشناسان
حراست صنعت آب و برق شمال استان

رئیس شورای هماهنگی حراست آب و برق استان
از جلسه مشترک با فرماندهی مرزبانی و مدیران و
کارشناسان حراست صنعت آب و برق شمال استان
روز سهشنبه  ۱۱آبان ماه  ١۴٠٠در سد آبی میل
مغان خبر داد .سید علی نظری در این جلسه ضمن
قدردانی از تالشهای شبانه روزی نیروهای مرزبانی،
اظهار کرد :حفاظت و حراست از نوار مرزی کشور
مقدس جمهوری اسالمی ایران بر دوش این بزرگواران
بوده که امنیت و آسایش را برای این مرز و بوم به
ارمغان آورده است .وی در ادامه به نقش کارکنان
حراست در ادارات اشاره کرد و گفت :نظارت و صیانت
از سالمت ادارات در ابعاد مختلف بر عهده ما کارکنان
حراست بوده و تمام تالشمان این است که امانتدار
خوبی برای مردم باشیم.

مدیر توزیع برق شهرستان اردبیل از آغاز اقدام اصالح

معابر در محدوده نیار و یوسف آباد شهر اردبیل بود و

مشکالت معابر مناطق حاشیه نشین شهر اردبیل تحت

مرحله سوم نيز در شهرک کوثر و اندیشه خواهد بود

عنوان طرح جهادی رفع مشکل روشنایی خبر داد.

که بعد از رفع مشکالت روشنایی معابر این مناطق و

مدیر توزیع برق شهرستان اردبیل در مراسم آغازی

حاشیه های شهر اردبیل در مرحله پایانی  ،ایرادات

این اقدام که با حضور فرماندار و معاون عمرانی

روشنایی معابر مرکز شهر اردبیل رفع خواهد شد.

فرمانداری برگزار شد  ،هدف اصلی برگزاری این

در ادامه فرماندار اردبیل نیز ضمن تشکر از مجموعه

اقدام را ارتقای رضایتمندی و بها دادن به مطالبه

مدیریت برق اردبیل ،رفع مشکل روشنایی معابر

مردم در بهبود روشنایی خیابان ها و معابر دانست.

را جز ضروریات شهر دانسته و افزود :هم از لحاظ

رسول قديمي با بيان اينك اكيپ هايي متشكل

اجتماعی و هم امنیتی و خواست مردم بر آن

از سه امور برق اردبيل تحت عنوان مديريت برق

است که مشکالت روشنایی معابر شهر حل شود.

اردبيل در اين اقدام حضور دارند،اظهار داشت:در

مسعود امامی یگانه فرماندار اردبیل گفت :امیدوارم

مرحله اول طرح جهادي اصالح مشكالت معابر

این طرح ضربتی که طی چند روز آینده پیگیری می

مناطق حاشيه شهر اردبيل ،اعتباری بالغ بر ٢۵٠

شود در راستای خدمت به شهروندان بزرگوار اردبیل

میلیون تومان پيش بيني شده بود و محدوده میدان

مثمرثمر بوده و اقداماتی که در این راستا انجام می

مقدس اردبیلی تا روستای گلمغان اصالح شد.

شود منشاء خیر و برکت و آبادانی شهر باشد.

وي گفت :مرحله دوم اقدام جهادي اصالح مشكالت
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تقدیرمدیرانجمنصنفی
کارفرمایی شرکت های توزیع برق
ازمدیرعاملشرکت

تشويق و درج در پرونده
پرسنلي مسئول امور فرهنگي
شركت توسط مديرعامل

تقدیرامامجمعهشهرستانکوثر،
فرماندار و فرمانده سپاه ناحیه کوثر
از مدیر برق کوثر

مدیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های
توزیع برق با ارسال لوح از اهتمام مدیرعامل
شرکت توزیع برق استان اردبیل و همکاران
وی در گذر از پیک تابستان امسال قدردانی
کرد.

حسين قديمي ،مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق استان اردبيل در اين نامه تشويق
از تدابير و اقدامات يحيي بندعليزاده
،مسئول فرهنگي شركت به دليل کسب
بیشترین امتیاز و باالترین تعداد برگزیده در
مرحله کشوری شانزدهمین جشنواره قرآن
و نماز فرزندان همکاران وزارت نیرو،تقدير
نمود.

حجت االسالم و المسلمین بیگی امام جمعه
شهرستان کوثر و وحید کنعانی فرماندار
این شهرستان به همراه سرهنگ محرم
پوررحمان فرمانده سپاه ناحیه کوثر در لوح
تقدیر مشترکی از شهرام ساعدی مدیر برق
این شهرستان به جهت تالش در امر خدمت
رسانی به مردم شهید پرور تقدیر و تشکر
کردند.

تشويق کتبی با درج در پرونده
پرسنلی مدير امور سه برق اردبيل
توسط مدير عامل شركت

تقدير رئيس شوراي اسالمي بخش
سبالنشهرستانسرعين
از مدير برق سرعين

حسين قديمي مدیر عامل شرکت توزیع نیروی

نادر حسن پور رئيس شوراي اسالمي بخش

تقديررئيسشورايانسجامبخشي
صنعت آب و برق استان زنجان از
مديرعاملشركت

عليرضا جزءقاسمي رئيس شوراي انسجام
بخشي صنعت آب و برق استان زنجان با
ارسال لوح تقدير از همکاری حسین قدیمی
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل و حضور همکاران وی در مانور بزرگ
آمادگي مقابله با سيل (منطقه شمالغرب
كشور) كه به ميزباني استان زنجان برگزار
شد ،تقدير کرد.

پيامتشكرفرماندهانتظامياستان
اردبيلبهمديرعاملشركت

سرتیب دوم پاسدار هوشنگ حسینی فرمانده
انتظامي استان اردبيل با ارسال پيام تشكر
از حضور گرم و تبریکات صمیمانه حسین
قدیمی مديرعامل شركت توزيع نيروي برق
استان اردبيل و همکاران وی در هفته ناجا
قدرداني کرد.

تقدير مدير كل دفتر مركزي
حراست شركت توانير از مدير دفتر
حراست و امور محرمانه شركت

سیدمحمد محبی ،مدير كل دفتر مركزي حراست

شركت توانير با ارسال لوح تقدير از تخصص و

تعهد کاری و تالش ویژه سید علی نظری مدير
دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي

برق استان اردبيل در شناسایی و جمع آوری
ماینرهای غیرمجاز تقدير كرد.

برق استان در اين نامه تشويق از تدابير و اقدامات

سبالن شهرستان سرعين با ارسال لوحي

اندازي پست زميني شهرك نادري،با استفاده از

برق سرعين و همكاران وي در جهت توسعه

وحيد واحدي مدیر امور سه برق اردبیـل در راه
اقالم و تجهيزات مستعمل و هم چنين احداث

فيدرهاي يك و دو پست فوق توزيع آرتا با استفاده
از ظرفيت نيروهاي موجود و كاهش هزينه تقدير

کرد.

تقدير مسئول سازمان بسيج ادارات
و كارمندان سپاه حضرت عباس (ع)
ازفرماندهپايگاهمقاومتبسيجشهيد
چمرانشركت
سرهنگ پاسدار وحيد جمشيدي مسئول
سازمان بسيج ادارات و كارمندان سپاه
حضرت عباس (ع) با ارسال نامه از تالش های
محمد علی باالزاده فرمانده پايگاه مقاومت
بسيج شهيد چمران شركت ،بسیجیان و
همکاران دست اندرکار در برگزاری رزمایش
دفاع از ادارات(خودحفاظتی) قدردانی کرد.

از زحمات و پيگيري هاي بابك نجفي ،مدير

شبكه برق روستاهاي بخش سبالن قدرداني
كرد.

تقدير رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان اردبيل
از يكي از همكاران
داود شایقی رئيس سازمان مديريت و برنامه
ريزي استان اردبيل با ارسال لوحي از صبا شیخ

علی زاده كارشناس آمار شركت در تهیه آمار و
اطالعات مورد نیاز جهت تدوین سالنامه آماری

استان در سال  1398تقدير كرد.
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وزیرنیرو:

 2طرح توسعهای برقرسانی در اردبیل تکمیل میشود
وزیر نیرو گفت :دو طرح توسعهای
برقرسانی در این استان در سال آینده
تکمیل خواهند شد تا مشکلی از بابت
تأمین برق صنایع و شهرکهای گلخانهای
وجود نداشته باشد.
علیاکبر محرابیان در جلسه شورای اداری
استان اردبیل اظهار کرد :این استان
متوسط بارش  ۳۱۷میلیمتری داشته که
در سال زراعی گذشته این میزان بارش به
 ۲۵۰میلیمتر رسید.
وی منابع داخلی آب استان را یک میلیارد
و  ۱۸۳میلیمتر مکعب اعم از آبهای سطحی و
زیرزمینی اعالم کرد و گفت :با احتساب آب رودخانه
ارس و سایر منابع در مجموع در این استان دو
میلیارد و  ۴۰۰میلیون متر مکعب آب در دسترس
وجود دارد که باید در تأمین شرب ،صنعت ،کشاورزی
و فضای سبز از این میزان منابع آبی استفاده شود.
وزیر نیرو هدررفت  ۴۵۰میلیون متر مکعب آب را
در این استان یادآور شد و تصریح کرد :با تکمیل و
افتتاح سدهای در حال احداث و سایر منابع تالش
بر این است تا از هدررفت منابع آب جلوگیری شود.
محرابیان به رکود طرحها و پروژههای آب و برق در
دو سال اخیر اشاره کرد و افزود :از پاییز امسال تا بهار
سال آینده با اختصاص یکهزار و  ۹۰۰میلیارد تومان

قرار شد طرحهای آب و برق در استان اردبیل افتتاح
و راهاندازی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد۳۰۰ :
میلیارد تومان در بخش برق و  ۶۰۰میلیارد تومان نیز
در حوزه آب و فاضالب به استان اختصاص مییابد تا
طرحها به سرانجام برسد.
وزیر کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد :در این سفر
قرار شد وزارت نیرو سه هزار میلیارد تومان اعتبار
برای طرحهای نیمهتمام و راکد اختصاص دهد
که عمده آنها مربوط به پایاب سدها و تکمیل سد
عمارت و همچنین طرحهای آبرسانی در مناطق
مختلف است.
محرابیان بیان کرد :تا آخر سال با بهرهبرداری از سد
عمارت  ۱۸۲میلیون متر مکعب برداشت آب به انجام

میرسد.
وی ضرورت تکمیل سد عنبران و بهرهبرداری
از آن را تا بهار سال آینده یادآور شد و ادامه
داد :در کنار سدها ،قرار شد مجتمعهای
آبرسانی روستایی به تعداد  ۱۰مورد در
استان با تزریق اعتبارات و منابع مورد نیاز
راهاندازی و در اختیار اهالی این مناطق قرار
گیرد.
محرابیان به راهاندازی مرکز جهادی آبرسانی
اشاره کرد و گفت :این مرکز زیر نظر شورایی
با حضور متخصصان و صاحب نظران حوزه
آب مدیریت میشود تا در مدت چهار سال  ۱۰هزار
روستا در کشور آبرسانی شده و دچار تنش آبی
نشوند.
وزیر نیرو افزود :روستاهای باالی  ۲۰خانوار از مزایای
این طرح و مرکز فعال بهرهمند خواهند شد که
امیدواریم در استان اردبیل نیز به سرعت مشکالت
و نارساییها رفع شود.
وی به ظرفیت طرحهای برقرسانی اشاره کرد و ادامه
داد :دو طرح توسعهای برقرسانی در این استان در
سال آینده تکمیل خواهند شد تا مشکلی از بابت
تأمین برق صنایع و شهرکهای گلخانهای وجود
نداشته باشد.

همزمانباسفررئيسجمهور

وزير نيرو از طرحهاي توسعه برق و آب اردبيل بازديد كرد

علي اكبر محرابيان وزير نيرو كه همزمان با سفر رئيس جمهور در اردبيل
حضور یافت ،از طرحهاي توسعه آب و برق استان اردبيل بازديد و در
جريان روند اين طرحها قرار گرفت.

محرابيان با حضور در شهرك صنعتي شماره دو اردبيل از پست 230
كيلوولت شهرك صنعتي دو بازديد و براي حضور در شوراي اداري و ارائه
گزارش در اردبيل حاضر شد.
محرابيان با حضور مديران زيرمجموعه شركتهاي آب و برق از سد
عنبران بازدید کرد و از نزدیک در جريان كم و كيف احداث اين سد قرار
گرفت.
وزير نيرو كه قرار بود معين شهرستانهاي خلخال و كوثر باشد به دنبال
لغو اين سفرها در منطقه نمين و عنبران حاضر شد.
بازديد از خط چهار مداره آرتا به كميآباد ،بازديد از خط دوم انتقال
فاضالب شهر اردبيل و حضور در جلسه شوراي هماهنگي مديران صنعت
آب و برق از ديگر برنامههاي علي اكبر محرابيان وزير نيرو در اردبيل بود.
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معاونخدماتمشتركينشركتتوزيعنيرويبرقاستاناردبيل::

خسارت  16ميلياردی مشتركان خانگي و تجاري استان در سال گذشته

معاون خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل اظهار داشت :در سال  ، 99قرار داد شركت توانير در
مورد جبران كليه خسارت هاي جاني و مالي حادث شده از

جريان برق به مشتركين
خانگي و تجاري ،
با بيمه كوثر بود .
محمد حسين ديده بان
افزود :در سال  99از هر
مشترك خانگي شهري
مبلغ هزار ريال ،مشترك
خانگي روستايي 500
ريال ،همچنين از هر
مشترك تجاري شهري
مبلغ  10هزار ريال و
از هر مشترك تجاري
روستايي مبلغ  5هزار ريال به صورت ماهانه كسر مي شد.
وي با بيان اينكه در سال  99تعداد هزار و  647مورد خسارت

برابر اظهارات مشتركان در سامانه ثبت خسارت با مبلغ
برآوردي حدود  109ميليارد ريال ثبت شده است،تصريح
كرد:بعد از بررسي توسط شركت بيمه گر  16ميليارد ريال
آن تاكنون تاييد شده و مابقي در دست بررسي مي باشد .
معاون خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق
استان اردبيل ادامه داد:در هشت ماه اخير  3،هزارو
 633درخواست در سامانه ثبت خسارت  ،با مبلغ
برآوردي هزارو  130ميليارد ريال ثبت شده است.
ديده بان با اشاره به اينكه انعقاد قرارداد با شركت بيمه توسط
شركت توانير انجام شده و شركت توانير در تالش است
در آذرماه  1400به شركت هاي توزيع ابالغ نمايد،اظهار
داشت :مشترکان میتوانند مستندات را در سامانه بيمه
به آدرس  bime.tavanir.org.irثبت کنند تا پس
از تایید و انتخاب شرکت بیمه ،خسارتها پرداخت شود.

یک روز قبل از سفر رئیس جمهور وهیات دولت به استان اردبیل ؛

پاسخگویی به درخواست ها و مشکالت مردم در حوزه صنعت آب و برق

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت آب

و برق استان اردبیل گفت:در راستای سفر رئیس جمهور و
هیات دولت به استان اردبیل  ،میز خدمت حضوری نمایندگان
شرکت های صنعت آب و برق استان در محل باشگاه ورزشی
شرکت آب و فاضالب استان اردبیل برگزار شد.
رویا الهقلی پور با بیان اینکه در این میز خدمت حضوری
نماینده وزیر نیرو و مدیران عامل شرکت های توزیع
برق،شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب استان

نیز حضور داشتند ،اظهار کرد:نمایندگان شرکتها در حوزه
های مختلف بهره برداری ،خدمات مشترکین و دفاتر حقوقی
پاسخگوی درخواست ها و شکایت های مراجعان بودند.
وی افزود :کلیه درخواست ها و شکایت های مردم که نیاز به
بررسی بیشتر دارند پس از ثبت در میز خدمت برگزار شده
 ،با نظارت نماینده وزیر نیرو و در اسرع وقت بررسی و رفع
خواهد شد.

توسطامورفرهنگیشرکتتوزیعنیرویبرقاستاناردبیلانجامشد؛

تجلیل از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز

مراسم تجلیل از فرزندان کارکنان شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل که در شانزدهمین جشنواره سراسری
قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو موفق به کسب
رتبه های برتر شرکتی  ،استانی و کشوری شدند  ،با حضور
مدیرعامل و معاونین شرکت  ،مسئولین فرهنگی صنعت
آب و برق و دبیر کمیته فرهنگی صنعت آب و برق استان
و خانواده های برگزیدگان ،روزپنج شنبه  ۲۲مهر ماه در
محل سالن اجتماعات ستاد شرکت و با رعایت پروتکل
های بهداشتی برگزار شد.
مسئول فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
با تقدیر از برگزیدگان این دوره از جشنواره قرآن و نماز و
خانواده های آنان  ،اظهار کرد ۱۸۰ :نفر از فرزندان کارکنان
صنعت آب و برق استان در مرحله استانی جشنواره شرکت

نمودند که  ۱۰نفر از آنها به مرحله کشوری راه یافتند.
یحیی بند علی زاده افزود :از بین راه یافتگان به مرحله
کشوری صنعت آب و برق  ۳ ،نفر حائز مقام های برتر
اول تا سوم کشوری شدند که فاطمه شبانی زاده فرزند
همکار شاغل در مدیریت برق گرمی هم توانست مقام سوم
کشوری رشته حفظ در مقطع دوم را کسب کنند.
وی همچنین از کسب رتبه برتر به همت مسوالن فرهنگی
صنعت آب و برق استان اردبیل در شانزدهمین جشنواره
سراسری قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو خبر
داد .در ادامه مراسم ( حسین قدیمی ) رئیس شورای
هماهنگی مديران وزارت نیرو در استان اردبیل و مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان حضور فرزندان همکاران
در مسیر قرآن را قابل افتخار دانست و گفت  :وجود قرآن ،

سیره اهل بیت و وجود مقام معظم رهبری در عصر حاضر
نعمت بسیاربزرگی برای ما است .حسین قدیمی گفت:
ضمن تالوت قرآن باید در آن تدبر کنیم و به آن عمل
نماییم چرا که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد .وی به
مشکالت صنعت آب و برق به ویژه در کمبود تولید برق در
سالجاری اشاره کرد و از خانواده همکاران درخواست کرد
در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و برق سهیم باشند.
در ادامه مراسم تجلیل از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره
سراسری قرآن و نماز فرزندان کارکنان وزارت نیرو  ،حجت
االسالم نجفی نیازمندی انسان های عصر حاضر به قرآن و
آموزه ها ی پیامبر را بیش از هر زمان دیگری دانست.
استاد دانشگاه و امام جماعت شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل افزود :در جامعه امروز همه به دنبال آرامش
هستند ولی آرامش بدون آموزه های قرآن ؛ میسر نیست .
قرآن به ما می گوید(:اال بذکر اهلل تطمئن القلوب )
وی گفت  :انسان بسیار قدرتمند است و می تواند به عزت
برسد و این امکان در صورت عمل به قرآن میسر خواهد
بود نگاه کردن به صفحات قرآن نیز در انسان اثر دارد چه
برسد به تالوت کردن و عمل به آن .
در پایان مراسم از برگزیدگان نونهال در مرحله شرکتی و
برگزیدگان مرحله استانی و کشوری شانزدهمین جشنواره
سراسری قرآن و نمازفرزندان کارکنان وزارت نیرو ،با
اهدای لوح تقدیر ،کارت هدیه و جایزه تجلیل شد.
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برگزاري آزمون کلینیک مدیریت درشركت توزيع برق استان اردبيل

به موجب ابالغی از سوی حسین
قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل  ،سید محمد آقایی
به عنوان « مسئول ورزش شرکت »
منصوبشد.
****

به موجب ابالغی از سوی حسین قدیمی
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل ،احسان اله بخشی به عنوان
«سرپرستاموردیسپاچینگوفوریتهای
برق» منصوب شد.
****

آزمون کلینیک مدیریت با هدف ارزيابي شايستگي
عمومي(فردي-مديريتي) مديران شركت توزيع نيروي برق
استان اردبيل برگزار شد.معاون منابع انساني شركت توزيع
نيروي برق استان اردبيل با بيان اينكه اين ارزيابي توسط
موسسه فرهنگي و ورزشي صنعت برق كشور با عنوان مركز
كلينيك مديريت صنعت برق كشور و با همکاری دفتر
آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت برگزار شد،
اظهار کرد :در آزمون حضوري كلينيك مديريت 37 ،نفر

از مديران ارشد و مياني شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل حضور داشتند.سليمي تصريح كرد :این آزمون با
رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی با حضور
نماینده کلینیک مدیریت صنعت برق كشور ،در محل
سالن جلسات ستاد شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل برگزار شد.وي گفت :اين ارزيابي به منظور سنجش
اطالعات علمي ،مهارت ،توانايي مديريتي و ويژگي هاي
شخصيتي مديران انجام شد.

تقديرمدیرعاملشركتتوزيعنيرويبرقاستاناردبیلازعواملنيرويانتظامي

به موجب احکام جداگانه از سوي
علي حيدري تفرشي مدير اجرايي
انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي
توزيع برق ،مسلم پورحسين ،كارشناس
حسابرسي داخلي شركت توزيع نيروي
برق استان ار دبيل به مدت  2سال به
عضويت كميسيون مالي اين انجمن
در آمد و همچنین بعنوان نماینده این
انجمن در هیئت های حل اختالف
مالیاتی استان ها منصوب شد

همكاران محترم؛

مهدی احدی  ،سعید جیره  ،احمد ناعم  ،محمد

درگاهی ،شهروزوجمشیدنیرومند ویعقوبکیانی

با نهايت تاثر و تالم درگذشت عزيزانتان را تسليت
عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان براي آن
مرحومان غفران و رحمت الهي و براي شما صبر و
شكيبايي مسئلت مي نماييم.

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق
استان اردبيل

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان به همراه
مدير حراست و جمعی از کارشناسان حراست شركت
توزيع نيروي برق استان اردبیل ،به مناسبت هفته
نیروی انتظامی با حضور در محل کار آنها با فرمانده
نیروی انتظامی و رئیس پلیس آگاهی استان دیدار و
گفتگو کردند .حسین قدیمی در این ديدار با تقديراز
تالش ها و زحمات پرسنل خدوم ناجا در حفظ صيانت
از حقوق عامه مردم و برقراري نظم و امنيت پايدار در
جامعه  ،نقش نيروي انتظامي را در دفاع مقدس بي
بديل خواند و گفت :نيروي انتظامي در راه حفظ دين
و پاسداري از انقالب شهداي زيادي را تقديم اسالم
كرده است .وي در ادامه اقدامات پيشگيرانه ناجا را
براي كاهش جرايم مؤثر دانست و افزود «:آموزش »
و "فرهنگ سازي" در سازمان ها و ارگان ها مي تواند
در كاهش آسيب ها و وقوع جرائم موثرباشد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبیل به
صيانت از نيروي انساني توسط سازمان ها اشاره كرد

و گفت :نيروي انساني سرمايه يك سازمان محسوب
ميشود لذا بايد براي پاسداري و صيانت از اين سرمايه
همه ظرفيت ها و امكانات موجود را بكار گرفت تا
نيروي انساني به خاطر ضعف فرهنگي يا اقتصادي
دچار آسيب و درنهايت از هم پاشيدگي نظام خانواده
نشود .در اين ديدار فرمانده انتظامي استان اردبیل
هم گفت :ايدهآل و هدف ما رسيدن به جامعهاي امن
و آرام است كه وقوع جرايم در آن در كمترين حد
ممكن باشد .سردار حسینی با اشاره به سرقت كابل
هاي شبكه برق گفت :نيروي انتظامي با جديت و
دقت نظر الزم در مواردي كه سرقت كابلهاي برق
و سيمهاي مسي اعالم شده ،سعي كرده است تا
در سريع ترين زمان ممكن سارقان را شناسايي و
دستگير و به مراجع قضائي تحويل نمايد.
در پايان اين ديدار از مجموعه انتظامي استان اردبیل
به خاطر تعامل با شرکت توزیع نیروی برق استان با
اعطای هدایائی تقدير شد.
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 3قشالق شهرستان انگوت برق دار شدند

مراسم افتتاح برق رسانی به قشالقات نارلو و نادر  ۱و  ۲شهرستان
انگوت  ۷مهرماه سالجاری ،با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی ،فرماندار انگوت و برخی مسئوالن
شهرستان انگوت برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در این مراسم،
اعتبار صرف شده برای برق رسانی به قشالقات نادر را  ۱/۵میلیارد
تومان عنوان کرد و اظهار داشت:برای برق رسانی به این قشالقات،
 ۵کیلومتر خط  ۲۰کیلوولت و  ۷۵۰متر شبکه فشار ضعیف
احداث شده و  ۲دستگاه پست هوایی  ۲۵کیلوولت آمپر نصب
شده است.
حسین قدیمی در ادامه به رفع افت ولتاژ روستاهای زیوه و
آقامحمدبیگلو با اعتبار  ۱/۵میلیارد تومان اشاره کرد و افزود:برای

رفع افت ولتاژ این روستاها نیز  ۷۰۰متر خط  ۲۰کیلوولت
احداث شده و یک کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار
تبدیل شده است .وی خانوار های تحت پوشش روستاهای زیوه
و آقامحمدبیگلو را  ۱۷۰خانوار عنوان کرد و گفت :در هر کدام از
روستاهای زیوه و آقامحمدبیگلو یک دستگاه پست هوایی ۱۶۰
کیلوولت آمپر نیز نصب شده و یک دستگاه ترانس  ۵۰کیلوولت
آمپر به ترانس  ۱۰۰کیلوولت آمپر افزایش ظرفیت داده شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در خصوص
تبدیل  ۱۲۰کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار در شهرستان
گرمی و انگوت اظهار کرد:این اقدام در حال برگزاری مناقصه می
باشد که به محض مشخص شدن پیمانکار  ۱۲۰ ،کیلومتر از
مناطق شهری و روستایی شهرستان های انگوت و گرمی به کابل
خودنگهدار تبدیل خواهند شد.
قدیمی رفع مشکل افت ولتاژ و ضعف برق ،زیباسازی مبلمان
شهری و نبود قطعی برق ناشی از باد و طوفان را از مزایای استفاده
از کابل خونگهدار برشمرد.
در مراسم افتتاح برق رسانی به قشالقات نادر شهرستان انگوت
،ولی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت در مجلس
شورای اسالمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و هم چنين
لطفعلی زیادی فرماندار انگوت با اهدای لوح تقدیرهای جداگانه از
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تقدیر نمودند.
آنها در این لوح های تقدیر از تالش حسین قدیمی و مجموعه
همکاران وی در امر توسعه زيرساخت برق شهرستان انگوت و
نیرورسانی به مناطق بی برق قدردانی کردند.

بازدید میدانی از حوزه بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل با حضور تیم نظارت عالی شرکت توانیر

با حضور تیم نظارت عالی شرکت توانیر ،بازدید میدانی از
تاسیسات و شبکه های حوزه بهره برداری شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل ،انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل؛ در راستای نظارت بر حوزه بهره برداری و ایمنی
و بررسی و هم اندیشی در خصوص ارائه راهکارهای
قابل بهبود شرکت توزیع استان اردبیل ،بازدید میدانی
توسط تیم نظارت عالی شرکت توانیر ارسطو صادقیان و
مجید خودسیانی ،از واحدهای شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل انجام شد .در جلسه ای که با حضور تیم
نظارت عالی شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت و معاون
و مدیران بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل برگزار شد ،معاون بهره برداری
و دیسپاچینگ شرکت گزارشی از وضعیت شبکه توزیع

استان اردبیل را ارائه داد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل نیز در این جلسه حوزه بهره برداری را
رکن اساسی و اصلی شرکت توزیع دانست و بر لزوم کار
علمی و استفاده از فناوری های نوین در این حوزه تاکید
کرد .حسین قدیمی با اشاره به فرسودگی در خودروهای
عملیاتی و ماشین آالت سنگین شرکت از تیم نظارتی
شرکت توانیر خواست تا در تامین تجهیزات شبکه استان
مساعدت بیشتری کنند .ناصر عبدالهیان در این گزارش
به مقایسه آمار تاسیسات شبکه توزیع نیروی برق استان
اردبیل با کل کشور ،هوشمندسازی حوزه بهره برداری
استان ،تعداد مشترکان  ،مصرف انرژی و پیک بار اشاره
کرد .در ادامه تیم نظارتی شرکت توانیر از چند پست
زمینی و واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی استان
اردبیل بازدید کردند.

اخبار شهرستان
امور یک

آمادگي همكاران امور يك براي مقابله با
بحراناحتمالی
مدیر امور یک برق اردبیل از تالش شبانه روزی
همکاران تعمیرات در اجرای فرآیند شاخه زنی
خبر داد .حسین دانش اعالم کرد :این امور با
همکاری اکیپ خط گرم،دو دستگاه باالبر و
همراهی شهرداری منطقه  1و  2اقدام به شاخه
زنی درختان مجاور شبکه برق نموده است.
وی گفت :این اقدامات پیشگیرانه توسط واحد
تعمیرات ادامه داشته و طبق تصمیمات اتخاذ
شده حداکثر توان و کار بر روی شاخه زنی
درختان در حوزه شبکه  ۲۰کیلوولت خواهد
بود .وی بیان كرد :در طی دو روز گذشته بر
روی مسیر فیدر  ۱جنوبی  ۳،جنوبی ۳،کمی اباد
و محدوده شهرک سبالن شاخه زنی  ۶۰اصله
درخت انجام يافته است.

کشف و جمع آوری  10دستگاه ماینر غیر
مجاز در محدوده امور یک برق اردبیل

 10دستگاه ماینر غیر مجاز روز یک شنبه 25
مهرماه  1400در محدوده مدیریت امور یک برق
اردبیل کشف و جمع آوری شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
با تالش همکاران مدیریت امور یک برق اردبیل
تعداد ده دستگاه ماینر در خیابان خیرین
پشت مسجد قائم کوچه قائم  6کشف و تحویل
ضابطین نیروی انتظامی گردید.
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نمین

کشف  4دستگاه ماینر غیر مجاز در
شهرستاننمین

امور سه

بازدید معاون دادستان از مسیر
فیدر  2غربی در مدیریت امور  3برق
اردبیل

مدیر امور  3برق اردبیل از بازدید معاون دادستان از
مسیر فیدر ۲غربی خبر داد.
وحید واحدی ضمن اشاره به حضور معاون پیشگیری
از جرم دادستان و مدیران ادارات جهاد کشاورزی،
رئیس اداره راه و مدیر دفتر حقوقی شرکت در این
بازدید ،گفت :برای بررسی از نقاطی که در مسیر فیدر
 ۲غربی به دلیل انباشت غیر قانونی نخاله ساختمانی
باعث شکستن حریم ارتفاعی شبکه شده بود،
بازدیدهایی صورت گرفت.
واحدی افزود :به دستور معاون دادستان و با همکاری
اداره راه ،نخاله های این مسیر برداشته و حریم شبکه
 ۲۰کیلو ولت اصالح شد.

شاخه زني درختان محدوده امور سه
برق اردبيل جهت آمادگی و مقابله با
بحراناحتمالی

اصالح ضعف برق محله بهشت زهرا

حضور همکاران مدیریت برق نمین در
رزمایش پدافند غیر عامل

مدير امور سه برق اردبيل از اصالح ضعف برق محله بهشت زهرا
 ،کوچه های اتحادخبر داد .واحدي گفت :پیرو درخواست های
مردمی مبنی بر اطالح ضعف برق کوچه های اتحاد محله بهشت
زهرا ،با بررسي هاي ميداني مشخص شد كه افزايش ساخت و ساز
و افزايش طول شبكه فشار ضعيف باعث ضعف برق اين كوچه ها
شده است .وي افزود :با احداث یک دستگاه پست تک پایه کم
تلفات 200كيلوولت آمپر و  130متر کابل خودنگهدار نمره 70
بصورت  3مداره و هم چنين با احداث شبکه فشار ضعیف جدید ،
بار پست هوایی حمام مالیوسف به میزان 220آمپركاهش و ولتاژ
برق منطقه بهبود يافت.

 15دستگاه ماينر غيرمجاز در
شهرک رضوان كشف شد
مدير امور سه برق اردبيل از كشف  15دستگاه ماينر غيرمجاز
از يك منزل مسكوني در شهرك رضوان شهر اردبيل خبر داد.
وحيد واحدي افزود :اين ماينر ها با مشاهده بار نامتعارف یکی
از فازهای فیدر فشارضعیف شهرك رضوان ،حین بازرسی لوازم
اندازه گیری و آمپراژگیری توسط همکاران امور 3كشف و جمع
آوري شد .وي بار مصرفی اين ماينر ها را حدود ۴۰آمپر بيان
نمود و گفت:اين دستگاه ها از نوع ماينرهاي پيشرفته و كم صدا
بود كه داخل باكس صداگير تعبيه شده بود.

مدیر امورسه برق اردبیل گفت :با تالش همكاران اداره
بهره برداری و با همکاری عوامل شهرداری منطقه۳
شاخه زنی شبکه فشار متوسط وفشارضعیف در
محدوده اين امور در حال انجام است.
وحيد واحدی افزود :بابرنامه ریزی دقیق توسط واحد
تعمیرات امیدواریم تمامی فیدرهای پر عارضه را
تعمیر و محدوده آن را شاخه زنی نماییم.
واحدي خاطر نشان کرد :فیدر های ۱،۳،۴و۵غربی با
همکاری همکاران خط گرم وفیدر های فشار ضعیف
نیز با اعمال خاموشی های بابرنامه شاخه زنی شد.

مدیر برق نمین از کشف چهار دستگاه ماینر غیر مجاز
در روستای آق بالغ مصطفی خان از توابع آبی بیگلو
خبر داد .کیوان وفاخواه گفت :با توجه به وجود افت ولتاژ
در قسمتی از روستای آقبالغ و گزارش های مردمی و
بررسی دقیق محل توسط همکاران برق آبی بیگلو ،با
کسب مجوزهای الزم از مقامات ذی صالح نسبت به
کشف و جمع آوری ماینرها اقدام شد.

مدير برق نمين گفت :به منظور جلوگیری و مقابله با
بحرانهای احتمالی در زمان وقوع حوادث ،رزمایش پدافند
غیر عامل با مشارکت سپاه ناحیه و فرمانداری نمين
وهمکاری ساير ارگانهای اجرایی اين شهرستان ،دوازدهم
و سیزدهم آبان ماه سالجاري برگزار شد.
وفاخواه افزود :اکیپ های عملیاتی مدیریت برق نمین
با حضور در مراکز مهم شهرستان مثل بیمارستان،
فرمانداری و فرودگاه ضمن شرکت در این رزمایش با
قطع کردن برق اماکن حساس ،به ارزیابی و نحوه به کار
آمدن مولدهای اضطراری پرداختند.

نصب  2دستگاه سکسیونر گازی
کنترل از راه دور در نمين

مدیر برق نمین گفت :دو دستگاه سکسیونر گازی كنترل از راه
دور بر روی فیدرهای  ۲پست  ۶۳سلوط و فیدر  ۷پست ۲۳۰
نمین ،نصب و راه اندازی شد.
وفاخواه هدف از نصب سكسيونرها را افزایش سرعت در زمان
انجام مانور و افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برشمرد.

تعویض و برکناری تیرهای چوبی
فرسوده روستای عنبران علیا (نمین)

مديربرق نمين گفت :همزمان با هفته دفاع مقدس  ،باتالش

اجرای برنامه فوق العاده تعمیراتی
معابر امور  ۳برق اردبیـل
مدیر امور  ۳برق اردبیل با اعالم این خبر گفت:
اجرای برنامه فوق العاده تعمیرات معابر روز جمعه ساعت ۹صبح
از مقابل اتفاقات امور ۳آغاز شد
وحید واحدی اظهار داشت :در این برنامه که با حضور  ۲اکبپ
معابر  ۱،اکیپ اتفاقات و  ۱اکیپ پیمانکار اجرا شد ،عملیات
مفصل زنی برای کابلهای مسروقه پایه فلزی،سیم کشی محلهای
مسروقه هوایی و پاکسازی معابر شهری و جاده های ارتباطی
که قبال شناسایی و گزارش شده بودند احیا و بازسازي شد.

همکاران اداره برق عنبران و مشارکت سپاه ناحیه ونیروهای
جهادی  ۸ ،اصله تیر چوبی فرسوده در روستاي عنبران عليا
برکنارشد .وفاخواه افزود :به دليل صعب العبور بودن وباریکی
کوچه های داخل روستا ،امکان حمل ونصب تیرهای بتونی
با ماشین آالت سنگین میسر نبود و کلیه مراحل جایگزینی
تیرهای چوبی با تالش همکاران و نیروهاي جهادي انجام شد.
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خلخال

برق منطقه گردشگری ازناو خلخال
تامین شد

مدیر برق خلخال گفت :عملیات اجرایی تامین برق موردنیاز
ح گردشگری ایجاد شده و در حال احداث در منطقه نمونه
طر 
گردشگری ازناو این شهرستان تکمیل و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت .رسول زارع افزود :ایجاد زیرساختهای موردنیاز
گردشگری در منطقه نمونه ازناو یکی از خواستههای مهم
مسئوالن اجرایی و سرمایهگذاران بخش خصوصی طرحهای
این منطقه در بخش گردشگری بود که با تکمیل عملیات
زیرساخت تامین برق منطقه این خواسته محقق شد.
وی با بیان اینکه پیش از این نیز برقرسانی به پروژه بزرگ
گردشگری در حال احداث پل معلق ازناو با راهاندازی دو خط
جداگانه از سوی شرکت برق خلخال اجرا شده بود اظهارکرد:
اکیپ بهره برداری شبکه برق این شهرستان موفق شدند
در کمترین مدت زمان اعمال خاموشی نصب تجهیزات برق
مجتمع گردشگری ازناو خلخال را به اتمام رسانده و برق
مجتمع را دایر کنند .زارع افزود :برای راهاندازی تجهیزات
برق گردشگری ازناو خلخال یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰
كيلوولت آمپر برکنار و یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۱۵كيلوولت
آمپر جایگزین شد که برای انجام این کار اعتباری بالغ بر پنج
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال هزینه شده است .منطقه نمونه
گردشگری وچشمه پرآب ازناو در پنج کیلومتری خلخال واقع
شده و طرحهای بزرگ گردشگری از جمله احداث بزرگترین
پل معلق جهان با طول بیش از  ۵۰۰متر مجموعه اقامتی و
رفاهی قصرهای چوبی  ،مجموعه اقامتی  ،رفاهی  ،پذیرایی و
هتل  ۵ستاره ازناو سبز در این منطقه در حال اجرا هستند.
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بیله سوار
104چراغ روشنايي معابر در شهرستان
خلخال نصب شد

رسول زارع گفت :جهت تامین روشنایی مطلوب خیابانها و
کوچه هاي شهرستان خلخال  ،در  6ماهه اول سال 1400
 104 ،دستگاه چراغ در مناطق مختلف شهري و روستايي
خلخال نصب شد.
وي هم چنين از اتمام پروژه تامین روشنایی معابر خیابان
مسکن مهر خلخال با نصب  9پایه فلزي و اتمام پروژه
تامین روشنایی معابر ورودی شهر هشتجین با نصب تعداد
 10پایه فلزی خبر داد .مدير برق خلخال تصريح كرد :بازدید
و سرویس چراغ های روشنایی معابر شهر و روستا به تعداد
 4500دستگاه با تعویض  2200عدد المپ وتعمیر ساعت های
نجومی روستاهای سجهرود  ،سقزچی و دیز بخش هشتجین به
تعداد  4دستگاه از ديگر اقدامات همكاران اين شهرستان جهت
اصالح روشنايي معابر و افزايش رضايت مندي شهروندان بود.

آغاز عملیات شاخه زنی درختان در
خلخال

اصالح و رفع حریم شبکه فشار
متوسط ميدان  ۹دی جعفرآباد

مدیر برق بیله سوار گفت :شبكه فشار متوسط ميدان 9
دي جعفرآباد اصالح و رفع حريم شد .ابراهيم جوادي
افزود :در اين اقدام اصالحي  ۳اصله پایه  ۱۱/۴۰۰و دو
اصله پایه  ۱۱/۶۰۰برکنار شد و  ۵اصله پایه  ۱۲/۶۰۰و
 ۱۲/۴۰۰احداث گرديد .جوادي گفت :در این عملیات
همچنین به تعداد سه دستگاه جلوبر  ۱/۵متری قائم و دو
دستگاه جلوبر  ۲متری انتهایی توسط اکیپ تعمیرات و
اتفاقات نصب و رفع حريم صورت گرفت.

نصب یک دستگاه سکسیونر گازی
در مسیر فیدر  ۴بيله سوار

حضور امام جمعه خلخال در محل
مدیریت برق اين شهرستان

امام جمعه شهرستان خلخال با حضور در محل مديريت برق
اين شهرستان از نزديك در جريان فعاليت هاي همكاران
مديريت برق خلخال قرار گرفت.
حجت االسالم اسدی در ديدار با رسول زارع مدير برق اين
شهرستان به برخی مشکالت شهرستان درحوزه برق اشاره
کرد و از فعالیتهای انجام شده درخصوص روشنائی معابر
تقدیر كرد.

مدیر برق خلخال از آغاز شاخه زنی درختان زیر شبکه های
برق خبرداد  .رسول زارع گفت :به منظور اصالح شبکه برق و
جلوگیری از خاموشی احتمالی در شبکه  ۴۰۰ولت ،عملیات
شاخه زنی درختان داخل شهر باهمکاری شهرداری خلخال
آغاز شد .وي افزود :عمليات شاخه زنی درختان تا اواسط ماه
آبان ادامه خواهد داشت.

مدير برق بيله سوار گفت :به منظور جلوگیری از
خاموشی حين عملیات برروی شبکه فشار متوسط ،یک
دستگاه سکسیونر گازی کنترل از راه دور برروی فیدر
 ۴نصب شد.جوادي افزود :بانصب این سکسیونر ،عالوه
بر ایجاد رینگ بین فیدرها،خاموشی گسترده در سطح
شبکه نخواهدبود وطول شبکه که برق مناطق وسیعی را
تامین می نمایند  ،با نصب این کلید قطع کننده جهت
اجرای مانورها بسیار کوتاهتر خواهدشد.
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کوثر

مانور تعمیرات و اصالح خط فشار متوسط
فیدر  ۶اجرا شد

مدیر برق کوثر از اجراي مانور تعمیرات و اصالح شبکه
 ۲۰کیلو ولت فيدر  6شهرستان كوثر خبر داد.
شهرام ساعدی با بيان اينكه فيدر  6تامين كننده برق
شهر كوثر مي باشد ،اظهار کرد :این مانور اصالحي جهت
جلوگیری از خاموشی های ناخواسته و پایداری بیشتر
شبکه و به همت همکاران اداره بهره برداری مديريت برق
كوثر وهمكاران اداره برق فيروزآباد  ،برگزار شد.
وي نصب  ۶۰عدد کاور پرنده زدگی ،تعویض  ۳۰عدد
مقره سوزنی چینی ،نصب ۱۵عدد کلمپ ارتباط و
تعویض  ۳۵مورد سیم اصلی را از جمله اقدامات انجام
يافته جهت اصالح شبكه  20كيلوولت فيدر  6برشمرد.

نصب کاور پلی اتیلن در خطوط فشار متوسط
فیدریک ،دو و سه مدیریت برق نیر

مدیر برق نیر از نصب کاور پلی اتیلن در خطوط فشار متوسط
فیدریک ،دو و سه مدیریت برق نیر خبر داد .امیر حمیدی
گفت :این اقدام در جهت کاهش خاموشی های ناخواسته،
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و در جهت جلوگیری از پرنده
زدگی صورت گرفته است .وی ادامه داد :این کاورهای پلی
اتیلن در خطوط فشار متوسط و در راستای بهبود پایداری
شبکه ،توسط همکاران تعمیرات و اتفاقات مدیریت برق نیر در
نقاط تعیین شده و پرنده خیز ،بر روی کراس ارم های شبکه
بیست کیلو ولت فیدریک ،دو و سه نصب شدند .حمیدی
افزود :با تهیه تعداد  ۶۰۰عدد کاور و نصب  ۳۵۰عدد توسط
اکیپ خط گرم و تعمیرات بر روی فیدریک  ،دو و سه مدیریت
برق نیر بقیه کاورها نیز طی روزهای اتی در سایر فیدرها نصب
خواهد شد.

نصب  300دستگاه چراغ معابر در شهرستان نير
از ابتداي سال جاري تاكنون
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دیدار مدیر برق نیر با شهردار
جدید شهرستان نیر

مدیر برق نیر با مجید جهانی شهردار جدید شهرستان نیر
دیدار و انتصاب وی را تبریک گفت.
امیر حمیدی در این دیدار با توجه به اقدامات انجام شده در
حوزه مدیریت برق در این شهرستان گزارشی را ارائه کردند.
در ادامه شهردار جدید نیر با اشاره به مشکالت شهرداری در
حوزه مدیریت برق شهرستان زمینه تعامل هر چه بیشتر با
این مدیریت و پرداخت بدهی های شهرداری قول مساعد داد.

عملیات جابجایی و رفع حریم شبکه
 ۲۰کیلو ولت روستای کالش بزرگ
شهرستاننير

مشگین شهر

اتمام عمليات حفاري و كابل

كشي شبكه زمینی  20كيلوولت
برای انتقال برق نيروگاه زمين
گرمايی

مدير برق مشگين شهر گفت :عملیات حفاری و کابل کشی
شبكه زمینی  20کیلوولت به طول ۳۲۰۰متر بصورت
منوفاز در محدوده فيدر  5مشگين شهر  ،با هدف اصالح و
بهینه سازی شبکه زمینی جهت انتقال برق نيروگاه زمين
گرمايي به پایان رسید.
يعقوب مجيدي افزود :اين اقدام با هدف افزايش قابلیت
اطمینان شبکه زمینی در حد فاصل دو ساختمان پست
زمینی اثنی عشری و دروازه اردبیل روبروی اداره تامین
اجتماعی(محدوه فيدر  5مشگين شهر )صورت گرفت.
وي ادامه داد:فيدر  5مشگين شهر مسير هاي محله
غریبان -شریعتی -سبزمیدان -قسمتی از میدان معلم و
خیابان بهشتی تا روستای موئیل را تغذيه می کند و از
پست  63كيلوولت تامين برق مي شود .
مدیر برق مشگین شهر افزود:با اين اقدام در صورت بروز
مشكل و پس از بهره برداری از نیروگاه زمین گرمایی ،برق
مشترکان فیدر  5مشگین شهر تامین خواهد شد.

مدير برق نير در جريان بازديد فرماندار اين شهرستان از
عمليات نصب و تعمير چراغ هاي روشنايي معابر شهرستان نير
گفت300:چراغ روشنايي معابر شهري و روستايي از ابتداي
سالجاري در شهرستان نير نصب شده و حدود  2هزار مورد
تعمير شده است .امير حميدي افزود :در شهرستان نیر 5
هزارو 671مورد چراغ روشنایی معابر شهری و روستایی وجود
دارد که  2هزار مورد آن از ابتداي سالجاري تعمير و اصالح
شده است.

مدیر برق نیر از اجرای بایگانی پرونده های
مشترکین در مدیریت برق نیر خبر داد

امیر حمیدی با اعالم این خبر گفت :با هدف ساماندهی
بایگانی امور مشترکین و با استفاده از توانمندی همکاران
و پتانسیل نفرات موجود در این مدیریت ،طرح بایگانی
پرونده مشترکین جهت ارشیو الکترونیکی اغاز شده و با
جدیت ادامه دارد .حمیدی افزود :در همین راستا حدود
 ۱۰۰درصد از اسکن پرونده های مشترکین مصارف
سنگین تمام شده و بایگانی پرونده های مشترکین
عادی نیز در دست اقدام می باشد.

مدير برق نير گفت :با هدف اصالح نقاط حادثه خیز شبکه
و کاهش خطرات احتمالی ،قسمتی از شبکه فشار متوسط
داخل روستاي كالش بزرگ در محدوده برق كوراييم
اصالح شد.
حميدي گفت :در اين عمليات اصالحي كه به همت اکیپ
تعمیرات مدیریت برق نیر و اکیپ اتفاقات برق کوراییم
انجام شد  ،با جابجایی پایه ها و تغییر ارایش شبکه و
حذف  2اصله تير و احداث مجدد مطابق كروكي شبكه 20
كيلولت داخل روستا ،روستاي كالش بزرگ رفع حريم شد.

15

شماره  46مهر و آبان ماه 1400

نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

سرعین

پارس آباد
بازدید بخشدار و اعضا شورای شهر
اسالم آباد به همراه مدیر برق مغان از
ساختمان اداره برق اسالم آباد

همزمانباهفتهدفاعمقدس

از خانواده هاي شهدا و ايثارگر برق مغان
تجليلشد

کشف 2دستگاه ماینر غیر مجاز
توسط همکاران اتفاقات برق
سرعین

مدیر برق سرعین گفت :دو دستگاه ماینر غیر
مجاز در روستای شمس آباد سرعین کشف و
جمع آوری شد.
بابک نجفی اظهار کرد :با بررسی علت افت
ولتاژ در قسمتی از روستای شمس آباد توسط
همکاران برق سرعین  ،این ماینرهای غیرمجاز،
بخشدار و اعضاي شوراي شهر اسالم آباد از زحمات
مدیر برق مغان و کارکنان اداره برق اسالم آباد
به دلیل رفع مشکالت چراغ های معابر این شهر و
روستاهای تابعه تشکر و قدردانی کردند.

تجلیل از همکار روشندل در مدیریت
برق مغان
به

مناسبت روز جهانی عصای سفید از شهروز عالش زاده
همکار روشندل در مدیریت برق مغان تجلیل شد.
با حضور معاون فرمانداری و رییس اداره بهزیستی شهرستان
پارس آبادو مدیر برق مغان از همکار روشندل برق مغان ،
بابت زحمات و تالش وی تشکر کرده و ضمن تبریک این
روز برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.

کشف و جمع آوری  ۲دستگاه ماینر
توسط همکاران برق مغان
پرویز اخوان مدیر برق مغان گفت :با تالش همکاران
مدیریت برق مغان و با همکاری نیروهای انتظامی  ۲۱مهر
ماه  ،1400تعداد  ۲دستگاه ماینر در محله زیر نهر تراب
روبروی مدرسه قدسیه پارس آباد کشف و جمع آوری شد.

مراسم تجليل از خانواده هاي شهدا و ايثارگران برق
مغان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي  ،با حضور
كاركنان برق مغان و فرمانده سپاه ناحيه شهرستان
پارس آباد در سالن ورزشي شهداي مدافع حرم
پارس آباد برگزار شد.
در اين مراسم بعد از قرائت زيارت عاشورا ،مدير برق
مغان ،ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس ،اظهار
داشت :رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان اسالم
درجنگ تحمیلی و مدافعان حرم درسالهای اخیر
باعث نابودی جبهه باطل وزنده ماندن راه اسالم
وشهدای کربال شده است .
اخوان در اين مراسم از همكاري و همياري مردم
جهت گذراز پيك تابستان سالجاري تشكر كرد
و گفت:مديريت مصرف برق بايد به يك فرهنگ
عمومي تبديل شود زيرا كه صنعت برق زيرساختي
است كه زندگي همه اركان جامعه به آن ارتباط و نياز
مستقيم دارد و روز به روز نيز اين نياز و گستردگي
آن بيشتر مي شود.
در ادامه مراسم سرهنگ نوري ،فرمانده سپاه ناحيه
پارس آباد به تبیین ویژگیهای جنگ تحمیلی و
دستاوردهاي آن براي نسل جوان پرداخت وازتالش
کارکنان برق در گرمای طاقت فرسای امسال
قدرداني كرد.
دراين مراسم  6نفر از خانواده شهدا و ايثارگر
مديريت برق مغان و  6نفر از همكاران نمونه اين
مديريت كه جهت گذر از پیک بارتابستان امسال
تالش مضاعف داشتند  ،با اهدا لوح سپاس وكارت
هديه ،تجليل شدند.

کشف و جمع آوری شدند.

تبدیل شبکه مسی روستای
بینمار به کابل خود نگهدار

مدير برق سرعين گفت :شبكه مسي روستاي
بينمار به طول  3كيلومتر به كابل خودنگهدار
تبديل شد .بابك نجفي گفت :جایگزینی كابل
خودنگهدار در روستاي بينمار مشكل افت ولتاژ
برطرف خواهد شد .وی افزود :در آینده نزدیک
در تمامی روستاهای سرعین به شبکه مسی با
کابل خونگهدار جایگزین خواهد شد.
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گرمی

نشستتخصصیپلیسآگاهیفرماندهیانتظامیشهرستانگرمیبامدیربرقگرمیدر
مدير برق اصالندوز از انجام اقدامات
اصالحي و پيشگيرانه در برخي روستاهاي
اين شهرستان خبر داد

راستایپیشگیریازسرقتسیمکابلبرق
به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی مدیریت برق گرمی
و رابط حراست شرکت در نشست تخصصی با پلیس آگاهی
فرماندهی انتظامی این شهرستان از همکاری تنگاتنگ و بی
شائبه تقدیر و تشکر کردند .شاپور عباسی افزود :حفظ و حراست
از اموال شرکت و بیت المال از وظایف اصلی تمامی ارگان ها و

ادارات می باشد و جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد
نیازمند همکاری بیشتر بین نیروی انتظامی و این مدیریت می
باشد .وی همچنین در مورد سرقت کابل و سیم های مسروقه و
دستگیری سارقان شبکه های برق توسط اداره آگاهی شهرستان
تقدیر و تشکر ویژه ای کردند.

نصب  430دستگاه چراغ روشنايي معابر در روستاهاي گرمي

قربان فرج زاده گفت :همكاران اتفاقات اين شهرستان
طي هفته جاري در برخي روستاها دست به اقدامات
اصالحي زدند.
وي افزود :جوشكاري درب تابلوهاي روستا اسبركندي
و قلنج كندي ،سرويس روغن ترانس اميركندي و
تعميرات روشنايي معابر روستاهاي اسبركندي،
حسين قشالقي و آق قباق سفلي از جمله اقدامات
اصالحي و پيشگيرانه همكاران اتفاقات شهرستان
اصالندوز در هفته جاري بود.

مدير برق گرمي از نصب  430دستگاه چراغ روشنايي معابر در
روستاهاي اين شهرستان در  6ماهه اول سالجاري خبر داد.
شاپور عباسي اظهار داشت :در  6ماهه اول سالجاري  10كيلومتر
كابل خودنگهدار نيز در مناطق مختلف شهري و روستايي
شهرستان گرمي نصب شده است كه به منظور ،كاهش
تلفات،زيباسازي مناظر شهري و روستايي و كاهش خاموشي
اجرا شده است.
وي هم چنين نیرورسانی به مشترکان جدید و نیرورسانی به
روشنایی معابر با کابل خودنگهدار ،احداث  5دستگاه پست
هوایی برای مصارف کشاورزی  ،صنعتی و تولیدی در نقاط
مختلف شهرستان ،نصب و برکناری پایه های فشار متوسط و
فشار ضعیف و افزایش قدرت پست های هوایی را برخي از
اقدامات همكاران مديريت برق گرمي در  6ماهه اول سال 1400
برشمرد.

خبر ورزشی
بهمناسبتهفتهبسیجبرگزارشد

رفع مشكل ضعف برق اهالي روستاي
بودجه سفلي در شهرستان اصالندوز
مشكل افت ولتاژ و ضعف برق اهالي روستاي بودجه
سفلي با نصب ترانس  100كيلوولت آمپر رفع شد.
فرج زاده دليل ضعف برق مشترکان را توسعه ساخت
و ساز روستا به صورت افقی و زياد بودن طول شبكه
دانست.
وي گفت :با احداث پست جدید به ظرفیت
100كيلوولت آمپردر زیر خط شبکه فشار متوسط و
احداث ۱۳۵متر شبکه فشار ضعیف مشكل ضعف برق
اهالي روستاي بودجه سفلي برطرف شد.

بازی دوستانه والیبال بین تیم سازمان آتش نشانی و تیم شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل

به گزارش دریافتی از مسئول ورزشی شرکت ،به
مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ۲۹ ،آبانماه یک
بازی دوستانه والیبال بین سازمان آتش نشانی و
تیم والیبال شرکت توزیع نیروی برق اردبیل در
محل سالن ورزشی اردبیل  ،در محل باشگاه برق
اردبیل برگزار شد .

محمد آقایی گفت  :در این بازی دوستانه تیم
سازمان آتش نشانی دو بر یک برنده این مسابقه
شد .
وی هدف از برگزاری این مسابقات دوستانه را
افزایش روحیه همکاران  ،نشاط و آمادگی جسمانی
همکاران عنوان کرد .

سال هشتم  -شماره  - 46مهر و آبان ماه 1400

Vol 8 , No46 , nov 2021

از نگاه دوربین

رزمایشتمریندفاعازمقروخودحفاظتیاداراتباهمکاریپایگاهمقاومتبسیجشهیدچمرانشرکتتوزیعبرق
استان،دفترحراستوامورمحرمانهوباحضورمدیرعاملشرکت،همکارانوبسیجیان

تقدیر مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت و مدیران واحدهای تابعه شهرستان ها از عوامل نیروی انتظامی استان به
مناسبتهفتهنیرویانتظامی

