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تاکید امام جمعه اردبیل بر پرهیز از اسراف و تبذیر مصرف آب و برق در جامعه

آيت اهلل عاملي امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه تصریح کرد:آب و برق و گاز متعلق به همه مردم
است و اسراف در آنها حرام است.
عاملی اظهار داشت :قیمت انرژی در کشور ما واقعی نیست و هیچ کجای دنیا آب و برق و گاز اینقدر ارزان
نمی باشد.
وی افزود :افرادی که در کنتورهای آب و برق و گاز دستکاری می کنند مدیون یک ملت هستند و در واقع
از بیت المال دزدی می کنند.
امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه از مردم خواست در مصرف این نعمت ها دقت کنند ،در زمان
خروج از منزل ولو نیم ساعت ،پکیج را خاموش نمایند و در حمام کردن ،شست و شو و کشاورزی در مصرف
آب خود بسیار مراقب باشند.
عاملی با بیان اینکه ایران سومین کشور تولید کننده گاز در جهان است،عنوان کرد :تمام گاز تولید شده در
کشور مصرف می شود طوری که امسال مصرف گاز در کشورمان از تولید پیشی گرفته است.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر پرهیز از اسراف و تبذیر گفت :قناعت و حساسیت به حفظ نعمت از
اصلیترین ثروت و سرمایه یک ملت است.

وی در ادامه با بيان اينكه اسراف آب حتي در كنار نهرها و چشمه های پرآب و رودهای جاری نيز
در اسالم نكوهيده است ،اظهار داشت :شکر نعمت ها ،عدم اسراف در آن ها است اگر این چنین
به اسراف نعمت های آب و برق و گاز ادامه دهیم در برابر نسل های آینده مسئولیم و آیندگان
از ما به خوبی یاد نخواهند کرد.

پروژه بزرگ توزیع برق استان اردبیل؛

تبدیل هزارو  300کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار در سطح استان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از عملیات اجرای پروژه جایگزینی کابل خود
نگهدار با سیم مسی در شبکه های برق فشار ضعیف استان اردبیل ،در سال  1400خبر داد .
حسین قدیمی با بیان این خبر گفت  :اولویت اول در اجرای این پروژه مسیرهایی می باشد که احتمال وقوع
سرقت سیم در این مناطق زیاد بوده یا در این مسیرها سرقت سیم اتفاق افتاده است.
قدیمی ادامه داد :دومین اولویت مسیرهایی است که دارای ضعف برق هستند که با تعویض سیم در این
مناطق هم ضعف برق از بین رفته و هم شاهد کاهش تلفات شبکه در این مناطق می شویم.
وی در ادامه به تشریح اولویت سوم در اجرای پروژه پرداخته و گفت :مسیرهایی که نیاز مند اصالح با رویکرد
افزایش پایداری شبکه هستند در این اولویت قرار می گیرند .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مجموع این پروژه را هزارو  300کیلومتر توصیف کرده
و اظهار داشت  :برای اجرای این پروژه عظیم هزینه ای بالغ بر حدود  260میلیارد تومان اعتبار پیش بینی

شده است.
حسین قدیمی در ادامه به تفکیک این پروژه در بین شهرهای استان پرداخته و افزود  :از هزارو  300کیلومتر
طرح تعویض کابل خود نگهدار به تفکیک شهرستان اردبیل  300کیلومتر  (،امور یک برق اردبیل 80
کیلومتر ،امور دو برق اردبیل  120کیلومتر ،امور سه برق اردبیل  100کیلومتر) ،سرعین  15کیلومتر ،نیر
 42کیلومتر ،نمین  14کیلومتر ،پارس آباد و اصالندوز  290کیلومتر ،مشگین شهر  124کیلومتر ،خلخال
 175کیلومتر ،کوثر  50کیلومتر ،گرمی  120کیلومتر و بیله سوار  170کیلومتر می باشد.
قدیمی افزود :شروع این پروژه از شهرستان مشگین شهر بوده که تا کنون حدود  50کیلومتر پیشرفت
داشته و در حال حاضر ادامه دارد و همچنین پیمانکار شهرهای پارس آباد و اصالندوز و بیله سوار نیز
مشخص شده اند و در حال اجرای پروژه هستند و مابقی شهرها نیز در قالب  5مناقصه در مرحله تعیین
پیمانکار می باشند.
وی خاطر نشان کرد با پایان عملیات اجرای این پروژه ی بزرگ ،قسمت عمده ای از مشکل سرقت سیم
های برق که یکی از نارضایتی های اصلی مشترکین و چالش اساسی این شرکت محسوب می شود برطرف
خواهد شد.
حسین قدیمی ادامه داد با توجه به این که در نقاطی از استان در تابستان با ضعف برق مواجه هستیم با
تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار به دلیل افزایش سطح مقطع ،قسمت عمده ای از ضعف برق حل
خواهد شد و همچنین این افزایش مقطع همزمان موجب کاهش تلفات شبکه نیز می شود که این امر
کیفیت برق را افزایش خواهد داد.
قدیمی افزود :ناپایداری هایی که در شبکه سطح فشار ضعیف بخصوص در مواقع بحرانی مانند بارش برف و
طوفان به وجود می آید و اتفاقات را با مشکل مواجه می کرد نیز با پایان پروژه و افزایش سطح پایداری شبکه
از بین خواهد رفت و در مجموع موجب افزایش رضایتمندی هم استانی های عزیز خواهد شد.
وی به کاهش هزینه های شرکت نیز اشاره کرده و گفت :با توجه به پایدارتر شدن شبکه  ،هزینه ها نیز
کاهش می یابد و شاخص های مربوطه بهبود می یابد .
مدیر عامل شرکت در پایان اضافه کرد :به موازات این پروژه از محل احیای شبکه های مسروقه
طرح تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار از ابتدای سال تا به امروز حدود 150کیلومتر در کل
استان اجرا شده است .

تجلیل از پیشکسوتان  نگهبان
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
جلسه تقدیر و تشکر از پیشکسوتان نگهبان شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل با حضور مدیر و
کارشناسان حراست در محل سالن همایش ستاد
برگزار شد.

در این جلسه از دو نگهبان پیشکسوت سعید زارع و
سلیمان داداش اوغلی تجلیل شده و همچنین به سیدعلی
سیدفضلی ،سیداصغر جاللی و مسیحا راثی پور لوح های
تقدیر به پاس تقدیر از زحماتشان اعطا شد.
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طرح بهارستان در  275روستای استان  اردبیل در حال اجرا می باشد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت:
طرح بهارستان در استان اردبیل از پیشرفت  60درصدی
برخوردار است .
حسین قدیمی افزود :مبنای تعریف و اجرای طرح بهارستان مربوط به

اعتبارات مصوب بند «ج» تبصره  6و بند «ز» تبصره  15قانون بودجه
سال  1400برای توسعه و بهسازی شبکه های برق روستایی  ،توجه به
مناطق محروم روستایی و توسعه متوازن آن در کشور است .
وی افزود  :این طرح در اردیبهشتماه سال جاری از سوی شرکت
توانیر ابالغ شد و شرکتهای توزیع برق مکلف شدند تا طی یک
فرآیند  ۵ساله شبکه برق روستایی را اصالح  ،بهسازی و تقویت نمایند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با تاکید بر اینکه
طرح بهارستان کامال روستا محور است  ،افزود  440 :میلیارد ریال
اعتبار مورد نیاز برای اصالح  ،بهسازی و توسعه شبکه های برق 275
روستا در استان اردبیل  ،بر اساس قانون بودجه سال  ۱۴۰۰از محل
اعتبارات بند «ز» تبصره  15و بند «ج» تبصره  6تامین شده است .
وی هدف از اجرای این طرح را جابجایی و مقاومسازی پایههای برق
در معابر روستایی ،تأمین برق مطلوب مشترکین روستایی ،اصالح

روشنایی معابر عمومی روستاها ،اصالح فرسودگی شبکه برق و توسعه
شبکه برای تأمین برق متقاضیان جدید انشعاب عنوان کرد.
حسین قدیمی بیان کرد  :در راستای رضایتمندی روستائیان محترم
در حال حاضر تعداد  4500دستگاه چراغ  LEDبا توان  50وات
و  25وات در سطح معابر روستاهای استان نصب و مورد بهره برداری
قرار گرفته است .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل عنوان کرد :همراه
با تقویت و بهسازی شبکه برق روستاها ،امسال طرح برق رسانی به
 ۱۵روستای فاقد برق با  195خانوار در دستور کار قرار گرفته و در
حال اجراست که در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری خواهد
رسید .
وی خاطر نشان کرد  :برای تکمیل و اتمام پروژه های پیش بینی شده
طرح بهارستان نیازمند تخصیص اعتبار  1300میلیارد ریال می باشد .

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار دلها

تجلیل از سرباز مدافع حرم و هم رزم شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی روز دوشنبه  ۱۳دی ماه  ۱۴۰۰با حضور جمعی از
فرماندهان سپاه  ،مدیرعامل  ،معاونين  ،مدیران و کارکنان
بسیجی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در محل
ساختمان جلسات ستاد برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با گرامیداشت
دومین سالگرد شهادت سردار دلها و تقارن آن با ایام فاطمیه
اظهار داشت :باید فرهنگ فاطمی را زنده نگه داریم و برای زنده
کردن فرهنگ فاطمی ابتدا باید از خودمان و خانواده هایمان
شروع کنیم.
حسین قدیمی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه
شهید سلیمانی برای دشمن خطرناکتر از سردار سلیمانی است تاکید
کرد :دشمنان نه تنها از اسم حاج قاسم بلکه از شهادت حاج قاسم
هم می ترسند.
قدیمی ادامه داد :وظیفهشناسی ،مسئولیت شناسی پشتیبان والیت
بودن از درسهای بزرگ سردار سلیمانی است.
وی افزود :حاج قاسم دنبال نام و نشان نبود و بسیاری از خدماتش پس

از شهادت نمایان شد ،اکنون بیش از پیش راه او ادامه دارد که در این
راستا مسئوالن امروز باید میراثدار چنین حجم عظیمی از تالشها،
خونها و جهادها باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اینکه
باید بدانیم مکتب حاج قاسم ،مکتب امام حسین (ع) است و به برکت
جبهه مقاومت اسالمی و سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی ،امروز
شاهد شکست آمریکا در کشورهای منطقه هستیم ،افزود :امیدواریم
همه ما از رهروان واقعی آن شهید مقاومت و همرزمانش باشیم و
پیوسته در مسیر اسالم و والیت قدم و قلم بزنیم.
در ادامه سرهنگ عقلمند مدافع حرم  ،به بیان خاطرات خود و
همرزمانشان پرداختند ،این مراسم با مداحی و سینه زنی و تجلیل
از مدافع حرم پایان یافت.

جلسه اختتامیه ممیزی توزیع برق استان اردبیل برگزار شد

ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت یکپارچه
 IMSمبتنی بر استانداردهای ISO9001:2015-
 ISO14001:2015- ISO45001:2018شرکت توزیع برق

استان اردبیل که از روز  29آذر ماه شروع شده بودیک دی
ماه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.
نادر بهراد  ،سرپرست تیم ممیزی با بیان این که نقاط قوت و
برجسته توزیع برق استان اردبیل زیاد است تصریح کرد :در عین
حال ،از آن جا که همواره باید در مسیر رشد حرکت کرد ،برخی
موارد قابل بهبود نیز در واحدهای مختلف مشاهده شد که امید
است در این زمینه ها نیز شاهد ارتقا و پیشرفت باشیم.
وی نقاط قوت خوبی در ارتباطات جمعی و بین همکاران ،نو آوری
و استفاده از تکنولوژی نوین ،و دانش فنی و باال بودن دانش درون
سازمانی همکاران و بهره گیری از سیستم و روشهای نوین را از
جمله نقاط برجسته این شرکت در واحدهای مختلف برشمرد.

بهراد سپس شرحی از نقاط قابل بهبود و فرصت های آتی شرکت
برای پیشرفت را ارائه و سپس از تمامی تالش های انجام شده
همکاران در فرآیند پاسخگویی به ممیزان این دوره قدردانی کرد.
قائم مقام مدیر عامل در مدیریت توزیع برق شهرستانها نیز در این
مراسم ضمن قدردانی از تالش های ممیزان و پاسخگویان تصریح
کرد :از نتایح ممیزی برای بهبود کارها و ارائه خدمات بهتر بهره
مند خواهیم شد.
عباسی سپس از برنامه ریزی منسجم تر برای رفع خالء ها و
فرصت های بهبود در آینده نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد:
ممیزی انجام شده خواهد توانست افق های جدیدی را در مسیر
حرکت شرکت و اهداف صنعت برق بگشاید.

بازدیدمعاونبهرهبرداریودیسپاچینگشرکتتوزیعآذربایجانشرقیازچگونگیتعدیلروشناییمعابراستاناردبیـل
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع آذربایجانشرقی
به همراه معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و مدیر نظارت بر
بهره برداری شرکت توزیع برق استان  ،در جهت بررسی وضعیت
تعدیل روشنایی و نحوه کاهش مصرف برق با رعایت نقاط حساس
و حادثه خیـز و کیفیت روشنایی معابر در شب ،از نقاط مختلف
شهر اردبیل در شامگاه پاییزی  ۱۷آذرماه بازدید کرد.
بنا به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیـل ،
به دنبال کاهش دمای هوا و افزایش مصرف حامل های انرژی به
عنوان منابع حرارتی و لزوم رعایت اصول مدیریت مصرف انرژی،

تعدیل روشنایی معابر شهری استان اردبیل اجرا شد.
ناصر عبدالهیان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت گفت:
در راستای اقدامات پیشگیرانه صنعت برق برای کمک به صنعت
گاز کشور ،تعدیل بیش از  26هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر
با توان مصرفی حدود  ۵مگاوات ،با هدف کاهش مصرف گاز
نیروگاهی در بخش روشنایی برون شهری  ،درون شهری و فضای
سبز و پارکها به استثنای نقاط حادثه خیز به صورت یک در میان
انجام شده است.
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برگزاری جلسه برنامه ریزی و اطالع رسانی ،کنترل و پایش عملکرد مدیریت اضطراری بار در زمستان ١۴٠٠

جلسه برنامه ریزی و اطالع رسانی ،کنترل و پایش عملکرد
مدیریت اضطراری بار در زمستان  ١۴٠٠به صورت ویدئو
کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسعود صادقی خمامی
مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت
توانیر برگزار شد معاونان بهره برداری و دیسپاچینگ
و مدیران دفاتر مدیریت مصرف شرکت های توزیع
نیروی برق استان اردبیل ،توزیع برق استان آذربایجان
غربی ،توزیع برق استان آذربایجان شرقی و توزیع تبریز
حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری

شبکه شرکت توانیر با بیان این موضوع که مدیریت پیک
بار زمستان از درجه اهمیت باالیی برخوردار می باشد ،گفت:
شرکتهای توزیع باید از هم اکنون آمادگی خود را برای
مدیریت اضطراری بار داشته باشند.
مسعود صادقی با بیان این که شرکت ها باید  3اولویت
را مورد کنترل قرار دهند ،گفت :اولین موضوع اطالع
از سهمیه بار روزانه می باشد ،دومین موضوع مدیریت
مصرف بار به صورت ساعتی و آخرین مورد مدیریت
خاموشی احتمالی بار در ساعت های مشخص شده می
باشد.
صادقی با اشاره به لزوم مدیریت هر چه بیشتر بار در ایام

سرد اظهار داشت :شرکت ها باید تمام تالش خود را انجام
دهند تا اعمال خاموشی کمتری برای مشترکین در ایام
زمستان صورت گیرد.
وی همچنین افزود :باید ضریب نفوذ اپلیکیشن برق من در
جامعه افزایش پیدا کند.
در ادامه معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل به بیان عملکرد شرکت پرداخت
و گفت :در جهت مدیریت بار در استان روشنایی معابر به
صورت یک در میان تعدیل شده و چراغ های تزئینی و
پارک ها نیز تعدیل شدند.
ناصر عبدالهیان با اشاره به فرهنگ سازی انجام شده در
جهت مدیریت بار توسط مشترکین اظهار داشت :با تالش
های مدیر روابط عمومی و کارشناسان این دفتر کلیپ ها و
پوستر های مدیریت مصرف در فضای مجازی و رسانه های
محلی صورت گرفته است.
عبدالهیان همچنین به تعامل با بخش صنعت استان اشاره
کرده و افزود 66 :دستگاه دیزل ژنراتور در بخش های
حساس و بیمارستان ها و بخش های صنعتی در استان
وجود دارند که در دو مرحله بازدید از این دستگاه ها صورت
گرفته و سوخت آن ها کنترل شده است.
وی افزود :مسیرهای اطالع رسانی خاموشی های احتمالی
از طریق اپلیکیشن های برق من ،اپلیکیشن  121محلی،
ارسال پیامک،وب سایت شرکت IVR ،و کانتکت سنتر
انجام خواهد شد.

معاون وزير نيرو در سفر به اردبیل:

واحدهای جدید بخار نیروگاه سبالن سال آینده وارد مدار میشوند
افزایش  320مگاواتی ظرفیت نیروگاه
باقیمانده در نیمه نخست سال آینده ظرفیت این نیروگاه به
یکهزار و  440مگاوات خواهد رسید.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت :دو واحد
بخار جدید نیروگاه سیکلترکیبی سبالن استان اردبیل
به ظرفیت  320مگاوات طی نیمه نخست سال آینده به
شبکه سراسری برق کشور متصل خواهند شد.
همايون حایري شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از روند
ساخت واحدهای جدید نیروگاه سبالن با اعالم این خبر
افزود :احداث واحدهای بخار نیروگاه سبالن اردبیل در
قالب قرارداد بیعمتقابل با شرکت مادرتخصصی برق

حرارتی برای افزایش تولید برق ،پاسخگویی به رشد
مصرف در منطقه و همچنین رشد راندمان نیروگاههای
گازی با تبدیل آن به سیکلترکیبی در دستور کار قرار
گرفته است.

وی ظرفیت فعلی این نیروگاه را یکهزار و  120مگاوات
برشمرد و گفت :نیروگاه سبالن دارای  ۶واحد گازی و سه
واحد بخاری است که نخستین واحد بخار آن بهمنماه
سال گذشته به بهرهبرداری رسیده و با افتتاح دو واحد بخار

معاون وزیر نیرو پیشرفت فیزیکی این پروژه را حدود
 81درصد اعالم کرد و افزود :با احداث سه واحد بخار
این مجموعه ساالنه حدود  750میلیون مترمکعب در
مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد که از بهمنماه
سال گذشته با سنکرون واحد نخست بخار نیروگاه
بخشی از صرفهجویی یاد شده محقق شده و مطابق
قرارداد بیعمتقابل نیز بخشی از منابع حاصل از سوخت
صرفهجویی به سرمایهگذار پروژه (شرکت سبالن برق
امید) پرداخت شده است.
حایری با تاکید بر اینکه افتتاح واحدهای بخار این
نیروگاه موجب افزایش تولید و پاسخگویی به رشد
فزاینده بار شمالغرب کشور به میزان  ۴۸۰مگاوات
خواهد شد ،تاکید کرد :باال بردن راندمان نیروگاه و
افزایش آن به میزان  ۵۰درصد و همچنین کاهش
آالیندگی محیط زیست از دیگر اهداف راهاندازی
واحدهای بخار این نیروگاه است.
وی با اشاره به اینکه منابع مناسبی از سوی صندوق
توسعه ملی به این طرح تزریق شده و تسهیالت الزم در
اختیار تیم پروژه قرار گرفته است ،گفت :بدین منظور
بایستی با تالش تمامی ارکان پروژه شاهد سرعتبخشی
هر چه بیشتر به فعالیتهای نصب و راهاندازی دو واحد
باقیمانده باشیم تا بتوانیم آنها را در موعد مقرر به
شبکه برق کشور متصل کنیم.
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برگزاری جلسه همفکری و ارائه راهکار در خصوص لزوم اطالع رسانی و فرهنگ سازی مردم
جهت مصرف بهینه انرژی در دوره سرد زمستان 1400
جلسه هم اندیشی و ارائه راهکار در خصوص لزوم اطالع
رسانی و فرهنگ سازی مردم جهت مصرف بهینه انرژی
در دوره سرد زمستان  1400با حضور مدیران روابط
عمومی شرکت های آب منطقه ای ،آب و فاضالب ،گاز،
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سیمای استان
اردبیل در محل ساختمان ستاد شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل برگزار شد.
در این جلسه با اشاره به کاهش دما و آغاز سرما و در نتیجه

افزایش مصرف گاز و از سوی دیگر محدودیت تامین سوخت
نیروگاه ها ،بر لزوم مدیریت بار در ایام سرد سال و اطالع
رسانی و فرهنگ سازی مردم جهت مصرف بهینه انرژی (آب
 ،برق و گاز)در دوره سرد سال  1400تاکید شد.
در ادامه حاضرین برای پیش گیری از قطع برق و
خاموشی ناشی از کمبود سوخت به نیروگاه ها به بیان
نکته نظرات و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهادات الزم
در این خصوص پرداختند.

افتتاح  ۲۲پروژه توزیع برق استان اردبیل همزمان با دهه فجر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت:
همزمان با دهه فجر۲۲ ،پروژه تامین برق استان با اعتباری

بالغ بر هزار و  23میلیارد ریال بهرهبرداری خواهد شد.
«حسین قدیمی» اظهار داشت :این پروژهها شامل
پروژههای سرمایه گذاری توزیع از قبیل توسعه و
احداث ،اصالح و بهینه سازی شبکههای روستایی و
شهری ،تجهیز و راه اندازی پستهای توزیع هوایی،
فیدرهای جدید و توسعه شبکههای  20کیلوولت،
افزایش قدرت مانور و استفاده از تجهیزات با
فن آوریهای جدید (از جمله رکلوزر ،سکسیونر
گازی) با اعتباری بالغ بر  320میلیارد ریال است.
وی ادامه داد :نصب چراغ روشنایی معابر شهرها و
روستاها با اعتبار  107میلیارد ریال ،پروژههای نیرو
رسانی شامل (چاههای کشاورزی ،دامداری ،مرغداری،

پرورش ماهی صنایع تولیدی و غیره) با اعتبار 235
میلیارد ریال ،طرح کاهش تلفات و جایگزینی سیم مسی
با کابل خود نگهدار با اعتبار  130میلیارد ریال و نصب
کنتورهای هوشمند آب و برق (فهام ) با اعتباری بالغ
بر  22میلیارد ریال از دیگر پروژههای این شرکت است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
بیان کرد :اصالح و بهینه سازی خط  20کیلوولت
زمین گرمایی مشگین شهر با اعتبار  40میلیارد ریال
و برقرسانی به روستاها ،پاسگاهها و برجکهای مرزی
بدون برق جمعا با اعتباری بالغ بر  169میلیارد ریال
از پروژههای قابل افتتاح این شرکت در دهه فجر
سالجاری است.

بازدید کمیته تحقیقات شرکت از عملکرد دستگاه بهساز توان
این بازدید با حضور مدیر عامل ،معاون برنامه ریزی
ومهندسی و مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان ،مدیر
عامل شرکت توزیع برق استان در برنامه بازدید کمیته
تحقیقات شرکت از دستگاه بهساز توان برای مصرف
کننده های عادی تکفاز و سه فاز اظهار داشت :یکی از
عوامل اساسی پیشرفت درکشورهای توسعه یافته ،توجه
خاص به امر پژوهش است و اصوال هر نوع پیشرفت و
توسعه ،ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد.
حسین قدیمی افزود :رشد و توسعه کشورهای پیشرفته
در نتیجه سرمایه گذاری در بخش پژوهش است.
وی اظهار داشت  :دستگاه بهساز توان ( اکتیو فیلتر)
قادر است به طور همزمان مشکالت کیفیت توان از
قبیل حذف هارمونیک های جریان مصرفی بار به ویژه

هارمونیک سوم ،جبرانسازی پیوسته توان راکتیو و
متعادل سازی جریان بار را به صورت همزمان برای
مصارف تجاری ،مسکونی و صنایع کوچک مرتفع نماید.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان عنوان کرد:
این پروژه تحقیقاتی با همکاری دانشگاه صنعتی اراک
و حمایتهای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
مدت  15ماه ساخته شده است.
قدیمی یادآور شد :نتایج اندازه گیری های انجام یافته
با بار تست حاکی از عملکرد قابل قبول این دستاورد
تحقیقاتی در بهبود شاخص های کیفیت توان می باشد.
وی گفت :برتری این دستگاه ،استفاده از تکنولوژی روز
دنیا برای کاهش چشمگیر هزینه تمام شده و کاهش
حجم و ابعاد دستگاه است.
قدیمی ادامه داد :همچنین حذف مولفه های هارمونیکی
در محل مصرف از دیگر مزیت های این دستگاه بوده و

این دستگاه می تواند با نصب در تابلوهای کنتور ساختمان
های مسکونی تا  30آمپر هارمونیکی را متناسب با نیاز
شبکه به صورت هوشمند و آنالین از شبکه دارای اغتشاش
هارمونیک حذف نماید.

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با فرماندار جدید گرمی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به
همراه مدیر برق گرمی در فرمانداری شهرستان گرمی
حضور یافت و با حسین موالیی فرماندار جدید این
شهرستان دیدارکرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در این دیدار ضمن
تبریک انتصاب فرماندار جدید گرمی ،به تشریح فعالیت های

صورت گرفته و پروژه های در دست اقدام این شرکت در
حوزه برق در شهرستان گرمی پرداخت.
در این دیدار در خصوص تامین برق کارخانه سیمان
سفید،جابجایی تیر در مسیر بیله سوار ،تکمیل روشنایی
کمربندی و دریاچه گیالرلو ،خرید باالبر ۱۲متری و برق
رسانی به تصفیه خانه آب و فاضالب بحث و تبادل نظر شد و
تصمیمات الزم اتخاد گردید.

نرشیه خربی  -آموزشی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
جلسه بررسی مسایل و مشکالت
روستای درو از توابع بخش کلور
شهرستان خلخال با حضور مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

جلسه بررسی مسایل و مشکالت روستای درو از توابع
بخش کلور شهرستان خلخال و همزمان با ششمین
روز از هفته مبارک بسیج با حضور مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل و مدیر برق خلخال
برگزار شد.
در این جلسه که با حضور حسین قدیمی مدیر عامل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ،رسول زارع
مدیر برق خلخال ،نماینده مردم خلخال در مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار ،مدیر کل بنیاد مسکن
استان ،دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا برگزار و
مسائل و مشکالت روستای درو مورد بررسی و تصمیم
گیری قرار گرفت.

بازدید مدیر عامل شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل از
عملیات تغییر مسیر کابل فیدر های
فشار متوسط سرعین

حسین قدیمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل از عملیات تغییر مسیر کابل فیدر های
فشار متوسط سرعین بازدید کرد
گفتنی است که تاکنون پست  ۶۳سرعین بصورت
سیار بوده که پس از نصب و راه اندازی ترانس ثابت
کابل فیدرهای فشار متوسط به کلید خانه جدید
انتقال یافته است.
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همزمان با هفته بسیج سال ١۴٠٠

افتتاح پروژه برق رسانی محله عدالت آباد

مراسم افتتاح پروژه برق رسانی محله عدالت آباد شهرستان
اردبیل در مسجد حضرت رقیه (س) این محله برگزار شد.
در این مراسم که با حضور اهالی محله عدالت آباد
برگزار شد ،مدیر عامل و مدیران شرکت توزیع نیروی
برق استان اردبیل  ،بدری نماینده مردم سرعین  ،نیر
،نمین و اردبیل در مجلس شورای اسالمی ،امامی
فرماندار شهرستان اردبيل  ،انصاری رئيس شورای شهر
اردبیل و جمعی از فرماندهان سپاه حضرت عباس (ع)
استان حضور داشتند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
ابتدای مراسم به تشریح اقدامات انجام شده پرداخته
و گفت :با پیگیری های مکرر یک ساله مقامات
شهرستانی از جمله نمایندگان مردم اردبیل در مجلس
شورای اسالمی و فرماندار و دادستان کل استان اردبیل
مجوزهای الزم برای این محله اخذ شد و با اقدام جهادی
همکاران مدیریت برق شهرستان اردبیل در کمتر از یک
ماه  ،برقرسانی به این محله انجام یافت.
حسین قدیمی با بیان اینکه برای انجام این پروژه اعتباری بالغ
بر ۲۰میلیارد ریال صرف شده است ،اظهار داشت :در این اقدام
یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۱۵کیلوولت آمپر نصب شده و
خط فشار ضعیف به طول  ۱۶۷۰متر و  ۴۸۰متر خط فشار
متوسط و ۴۵اصله تیر برق استفاده شده است.
قدیمی ادامه داد :عملیات برق رسانی به این محله کامال
استاندارد و با بهره گیری از آخرین فناوری های مدرن
مانند کنتور دیجیتالی و استفاده از کابلهای خودنگهدار
و چراغهای ال ای دی که دارای عمر زیاد و کیفیت
باالتری می باشند صورت گرفته و همچنین ضعف برق
بیش از  ۲۰۰خانوار در این منطقه رفع شده است.
وی خدمت به مردم استان را وظيفه تمامی مسئوالن

استانی دانست و گفت :با همت و تالش همکاران
مدیریت برق شهرستان بیله سوار در اقدامی دیگر
عملیات برق رسانی به اردوگاه قدس سپاه پاسداران
این شهرستان به پایان رسیده که امروز توسط سردار
محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان
اردبیل افتتاح شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
ادامه به تشریح برنامههای این شرکت پرداخته و گفت:
امسال به  ۱۵روستای محروم که از نعمت برق بی بهره
هستند برق رسانی خواهد شد و انشااله تا دو سال آینده
با برنامه ریزی های انجام شده هیچ روستای بدون برقی
در استان نخواهیم داشت.
حسین قدیمی احداث پروژههای جدید فوق توزیع و
انتقال در استان را از دیگر برنامه های این شرکت دانست
و ادامه داد :طرح تبدیل کابل مسی به خودنگهدار در فاز
اول به طول  ۱۳۰۰کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 260
میلیارد تومان در حال اجرا می باشد.
وی افزود :همچنین امسال برای  ۳۰۰خانوار پنل
خورشیدی نصب خواهد شد و برای جلوگیری از خاموشی
های ایام پیک بار مولد های مقیاس کوچک و نیروگاه های
کوچک توسط بخش خصوصی احداث می شود.
در ادامه مراسم سرهنگ پیرجاهد مسئول سازمان
بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان  ،امامی
فرماندار شهرستان اردبيل  ،بدری نماینده مردم سرعین
 ،نیر ،نمین و اردبیل در مجلس شورای اسالمی نیز
سخنرانی کردند و ضمن تشکر از اقدام جهادی شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل تداوم این اقدام و رفع
مشکالت مردم استان را از وظایف تمامی نهادهای
استانی دانستند.
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کشف  38دستگاه کارت گرافیک جهت استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال

مدير توزيع برق شهرستان اردبيل گفت :با هوشياري همكاران
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل و تالش عوامل نظامي
و انتظامي استان 38 ،دستگاه كارت گرافيكي كه براي استخراج

غيرمجاز ارز ديجيتال استفاده مي شد به همراه  4دستگاه ماينر
غيرمجاز در محدوده امور  2برق اردبيل كشف و جمع آوری شد.
رسول قديمي خاطر نشان كرد :اين دستگاه ها روز جمعه 10
دی سالجاری در يك كارخانه نمك در جاده مغان كشف و جمع
آوری شد و جهت صدور حكم به مراجع قضايي ارجاع داده شد.
وي افزود :دستگاههای ماينر عالوه بر مصرف باال و استفاده از
تعرفه ارزان ،خسارت زيادی به شبكه توزيع وارد كرده و باعث
آسيب جدی به لوازم برقي شهروندان می شوند.
مدير توزيع برق شهرستان اردبيل از شهروندان خواست در صورت
مشاهده موارد مشكوك ،مراتب را به سامانه فوريت های برق ،
 121گزارش دهند.
رسول قديمي خاطرنشان کرد :امکان ارسال گزارشهاي مردمی
در خصوص معرفی مراکز استخراج غيرمجاز رمز ارز در اپليكيشن
«برق من» فراهم شده و شهروندان میتوانند از پاداش همکاری
تا سقف  20میلیون تومان جایزه نقدی بر اساس دستورالعمل
مربوطه بهرهمند شوند.

توسط شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل كسب شد

رتبه سوم گروه چهار در اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تابستان 1400
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از کسب رتبه
سوم در گروه چهار در اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار تابستان
 1400خبر داد.
حسین قدیمی اظهار کرد :در گزارش رتبه بندي عملكرد شركت
هاي توزيع برق كشور دررعايت سقف پيك بار واجرای برنامه
های پاسخگويی بار تابستان ، 1400شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل موفق به كسب رتبه سوم در گروه چهار شد.
وی افزود :گروه چهار شامل شركت هاي توزيع برق چهارمحال
بختياري ،كردستان ،زنجان ،سمنان ،قم ،خراسان جنوبي ،خراسان

شمالی ،ايالم ،كهگيلويه و بوير احمد و اردبيل است و عملكرد شركت
ها در گروههای مربوطه با هم مقايسه می شود.

اخبار شهرستانها
امور یک برق اردبیل
شاخه زنی درختان در حریم شبکه اموریک برق اردبیل

مدیر امور یک برق اردبیل از شاخه زنی  ۷۱۰اصله درخت با
همکاری اکیپ های خط گرم ،معابر و شهرداری خبر داد.
حسین دانش با بيان اينكه هرس شاخه هاي مزاحم به منظور آزاد
سازی حریم شبکه فشار متوسط و ضعیف انجام مي شود،اظهار
داشت:شاخه زني درختان محالت داخل شهر اردبيل و محدوده
شهرک سبالن در حال انجام است و شاخه زني  710اصله درخت
با همكاري شهرداري تاكنون انجام شده است.

افزایش قدرت پستهای توزیع پر بار در محدوده امور یک
برق اردبیل
مدیر امور یک برق اردبیل از تالش همکاران این امور در تعادل
خطوط فشار ضعیف و افزایش ظرفیت پست های پر بار در
محدوده اموریک خبر داد.
حسین دانش گفت :با توجه به لزوم انجام اقدامات اصالحی و
افزایش کیفیت برق تحویلی به مشترکان ،این امور اقدام به اصالح
ارتباط،تعادل بار ،احداث فیدرهای جدید و تغییر فاز مشترکان
نموده است.
وی همچنین اظهار کرد :در چندین مورد که بار ترانسفورماتور
افزایش یافته بود مطالعات اولیه و اجرای افزایش قدرت
ترانسفورماتور انجام شد.
کشف  ۳دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در محدوده
امور یک برق اردبیل
روز شنبه  ۲۷آذر ماه  ۱۴۰۰با تالش همکاران شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل تعداد  3دستگاه ماینر که مصرف
 20آمپر داشتند ،از محدوده میدان بعثت ،بزرگراه شهدا کوچه
حسینیه کشف و جمع آوری شد.

نمايندهسرپرستان
در كميته انضباط كار
شركت انتخاب شد

کیوان وفاه خواه به عنوان نماینده سرپرستان در کمیته انضباط
کار شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل انتخاب شد.
معاون منابع انساني شركت گفت  :انتخاب يك نفر نماينده
از ميان سرپرستان در كميته انضباط كار شركت به صورت
همزمان در ستاد و و احدهاي تابعه شركت توزيع نيروي برق
استان اردبيل برگزار شد.
مهرداد سلیمی اظهار داشت :در اين انتخابات كه  98نفر از
معاونين  ،مديران  ،روساي ادارات و گروهها و مجريان طرح
شركت به عنوان سرپرست  ،مشاركت داشتند ؛ كيوان وفاخواه
به عنوان نماينده سرپرستان در كميته انضباط كار شركت
انتخاب شد .

برگزاري كارگاه آموزشي
بهره برداري از شبكه  20كيلوولت و
مانورهايعملياتي

مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق استان
اردبيل از برگزاري كارگاه آموزشي بهره برداري از شبكه 20
كيلوولت و مانورهاي عملياتي براي همكاران شاغل در پست هاي
تكنسين ،تكنسين مسئول و برخي روساي ادارات برگزار شد.
حبيب احدزاده افزود:اين كارگاه آموزشي در دی ماه سالجاری
به صورت تئوري و عملي به مدت  48ساعت  ،با رعايت
پروتكل هاي بهداشتي و به صورت حضوري برگزار شد.
وي گفت :بعد از برگزاري مرحله تئوري اين دوره آموزشي
در مجتمع آموزشي آذربايجان ،همكاران به صورت عملي با
تجهيزات  20كيلوولت و فشار ضعيف و پست هاي زميني با
حضور در محل پست هاي زميني ونيز با حضوردر كارگاه ترانس
شركت آشنا شدند.
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نمین

احداث پست هوایی جدید در شهرستان نمین
پست هوایی جدید به جهت نیرورسانی به مجتمع تجاری
دلشاد در شهرستان نمین احداث شد.
مدیر برق نمین با بیان این خبر گفت :جهت تامین برق مجتمع
تجاری ۵۲واحدی دلشاد در شهر نمین احتیاج به احداث
 ۴۰۰متر شبکه فشار متوسط و نصب یک دستگاه ترانس
 315کیلو ولت آمپر که با تالش همکاران مدیریت برق نمین و
پیمانکار مربوطه در زمان معین احداث و پروژه نیرورسانی انجام
و به بهره برداری رسید.
کیوان وفاخواه ادامه داد :با احداث شبکه فشار متوسط در این
منطقه و ایجاد  ۳فیدر عمومی فشار ضعیف و نقطه رینگ
مشکل ضعف برق در خیابان های شهید مفتح ،محمدیان و
محله سرهنگ رفع شده و پایداری شبکه فشار ضعیف افزایش
می یابد.
خط دو مداره از پست  230نمين تا ورودی
منطقه ويژه اقتصادی احداث شد

مدير برق نمين در جريان بازديد مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق استان اردبيل و معاون برنامه ريزی و مهندسی
شركت از خط جديداالحداث دومداره منطقه ويژه اقتصادی
نمين اظهار داشت :خط دومداره منطقه ويژه اقتصادی نمين با
اعتباری بالغ بر  60ميليارد ريال احداث شد.
وفاخواه افزود :فيدر  2مداره از پست  230نمين تا ورودی
منطقه ويژه اقتصادی احداث شده است كه يك مدار آن جهت
نيرورساني به كارخانه آرتا سبز نمين برق دار شد.
وي اظهار داشت :در اين اقدام  ،شبکه هوایی به طول 5/5
كيلومتر در هر خط و شبکه زمینی به طول  500متر احداث
شده و 126اصله تير نصب شده است.
برگزاری نشست روشنگری بصیرتی در مدیریت برق
شهرستاننمین
به مناسبت هفته بسیج  ،نشست روشنگری بصیرتی با حضور
مدیر و همکاران مدیریت برق نمین و مسئول بسیج ادارات این
شهرستان در محل نمازخانه این مدیریت برگزار شد.
مدیر برق نمین در این نشست ،نقش برجسته بسیج را در دفاع
از انقالب و بصیرت افزایی یادآور شد و گفت :بسیجیان کشور
باید با عمل به سخنان رهبری در تمامی عرصه ها با روحیه
انقالبی و با بصیرت و روشنفکری عمل نمایند.
کیوان وفاخواه ادامه داد :همکاران و اکیپ های عملیاتی
مدیریت برق نمین با روحیه بسیجی و جهادی ،شبانه روزی در
جهت رفع و مشکالت مشترکان و پایدار بودن برق شهرستان
در تالش هستند.
در این نشست مسئول بسیج ادارات شهرستان نیز ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره بسیجیان و هفته بسیج ،تفکر بسیجی
و روحیه جهادی و انقالبی بودن را بعنوان یک اصل برای
بسیجیان برشمرد و اظهار کرد :این اصل باید در تمام ارگان
ها و ادارات نهادینه شود.
وی در پایان این مراسم ضمن آرزوی سالمتی و کامیابی برای
همکاران و خانواده هایشان و موفقیت در روزهای سخت پیک
بار زمستانی ،با اهدای لوح و هدایا از چند نفر از همکاران
بسیجی مدیریت برق نمین تقدیر کرد.
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اخبار شهرستانها
امور  3برق اردبیل
آموزش كمك هاي اوليه در تصادف خودرویی منجر به
مصدومیت برای همکاران امور سه برق اردبیل
دوره آموزشي كمك هاي اوليه براي فرد مصدوم در تصادف خودرويي
براي  34نفر از همكاران و پيمانكاران در حوزه اتفاقات ،سيمبانان و
سيمبان راننده ها در محل سالن اجتماعات شركت توزيع نيروي برق
استان اردبيل برگزار شد .عالئي نماينده هالل احمر در اين دوره ،به
آموزش اقدامات اوليه براي فرد مصدوم در تصادف خودرويي تا رسيدن
نيروهاي امدادي به صورت عملي پرداخت.
نصب پست هوايي كم تلفات در شهرك الطران
مدير امور سه برق اردبيل گفت :به منظور کاهش تلفات و رفع ضعف برق
شهرک الطران  ،کوچه عطائی ، ،11پست هوایی کم تلفات به ظرفيت
200كيلوولت آمپر در خیابان عطائی نصب شد.
وحيد واحدي افزود :با احداث فیدرهای جدید فشارضعیف نيز بار پست
زمینی شوراسنتر به میزان 450آمپر كاهش يافت و با کاهش طول
فیدر ،ضعف برق منطقه بهبود يافته و افزایش رضایتمندی مشترکان
را به دنبال خواهد داشت.
اجرای اولین مرحله از عملیات تبدیل شبکه هوایی به کابل
زمینی در محل تالقی شبکه فشار متوسط با خط  ۶۳انتقال
مدیر امور ۳برق اردبیل از اجرای اولین مرحله از عملیات تبدیل شبکه
هوایی به کابل زمینی در محل تالقی شبکه فشار متوسط با خط ۶۳
انتقال خبر داد.
وحید واحدی ادامه داد :در این عملیات  ۲اصله تیر ۱۲/۶۰۰تغییر آرایش و
زاویه داده شده و یک اصله تیر  ۱۲/۴۰۰احداث شد .واحدی افزود :الزم به
ذکراستهمزمانبااینخاموشیکلیدهایقدرتپستمحقق(سکسیونرو
دژنگتور)توسطپیمانکارتعمیروسرویسشدهورلهثانویهپستپیراپزشکی
نیز تعویض شد .وی گفت :کابل کشی این عملیات نیز در مرحله دوم
خاموشی اجرا خواهد شد.

بیله سوار
تقدير فرماندهان مرزی شهرستان بيله سوار
از مدير برق اين شهرستان

فرماندهان مرزی شهرستان بيله سوار در ديدار با مدير برق اين شهرستان
ازتالش های همكاران مديريت برق بيله سوار قدرداني كردند .سرهنگ
منيري فرمانده هنگ مرزی مغان و سرهنگ اسالمي فرمانده گروهان
مرزی بیله سوار دراين ديدار از تالش هاي ابراهيم جوادی مدیر برق
شهرستان بيله سوارو همكارن وی در اصالح و ترمیم روشنایی معابر
پاسگاههای مرزی تقدير کردند.
حضور کارکنان برق بیله سوار در پویش اهدای خون به نیت
شهید حاج قاسم سلیمانی
جمعی از کارکنان مدیریت برق بیله سوار در پویش اهدای خون به نیت
شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند.
پویش بزرگ و سراسری اهدای خون به نیت شهید حاج قاسم سلیمانی
به مناسبت فرا رسیدن دومین سالگرد این شهید بزرگوار در کشور از ۱۱
تا پایان دیماه در حال برگزاری است.
کارکنان مدیریت برق بیله سوار نیز با شرکت در این پویش ضمن گرامی
داشت یاد و خاطره شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی ،با حضور در

کشف  ۱۴دستگاه کارت گرافیک رمز ارز اتریوم از

محدوده مدیریت امور  3برق اردبیل
با تالش همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  14دستگاه
کارت گرافیک رمز ارز اتریوم از محدوده امور  3برق اردبیل کشف و
تحویل عوامل انتظامی شد.
ایجاد نقطه رینگ فیدر  1و 6غربی در پست زمینی مولوی

مدير امور سه برق اردبيل گفت :با رينگ فيدر  1و  6غربي ،پست زمینی
مولوی از حالت شعاعی خارج شد و قدرت مانور شبکه در محل اين
پست ،افزایش يافت.
وحيد واحدي عنوان كرد :پست زمینی مولوی كه در شهرک آزادی
شهر اردبيل واقع شده ،سالهای متمادی درشعاعی قرار گرفته بود و
امكان مانور بر روي آن وجود نداشت؛ طوري كه در صورت بروز مشكل
در اين پست امكان تامين برق مشتركان از فيدرهاي ديگر وجود
نداشت.
وي افزود :با رينگ فيدرهاي  1و  6غربي با اعتباري بالغ بر 2/5ميليارد
ريال ،در صورت بروز مشكل در پست زميني مولوي كه از فيدر  6تامين
برق مي شود  ،برق مشتركان آن از طريق فيدر  1تامين خواهد شد.
مدير امور  3برق اردبيل اقدامات انجام يافته در اين اقدام اصالحي
را احداث خط فشار متوسط به طول  600متر و نصب دو دستگاه
سکسیونر و سلول 20كيلوولت در پست زمینی برشمرد.
مرکز اهدای خون این شهرستان در این امر خداپسندانه شرکت
نمودند.
برقرسانی به ساختمان اداری اردوگاه سپاه قدس شهرستان بیله سوار

همزمان با هفته بسیج پروژه برق رسانی به ساختمان اداری
اردوگاه سپاه قدس افتتاح شد

این مراسم با حضور فرماندار شهرستان بیله سوار و نماینده ولی فقیه در
سپاه شهرستان و مدیر برق بیله سوار برگزار شد.
ابراهیم جوادی مدیر برق بیله سوار در آغاز مراسم به جزئیات این پروژه
اشاره کرده و گفت :این پروژه با اعتباری بالغ بر  10میلیارد ریال انجام
شد .وی ادامه داد :یک دستگاه ترانسفورماتور  ۵۰کیلوولت آمپر در این
منطقه احداث و به تعداد  ۴۲اصله تیر برق به همراه تجهیزات خط فشار
متوسط در منطقه آل بیگلر مورد استفاده قرار گرفته است.
تالش اکیپ کارگاه ترانس و اتفاقات برق بیله سوار جهت رفع
نشتی ترانسفورماتور پستهای هوایی
مدیر برق بیله سوار گفت :با توجه به بازدید و گزارش کارشناس پست
مطابق برنامه زمانبندی ماهانه ،سرویس ترانسفورماتور پستهای هوایی
داراي مشكل انجام شد.
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شامره  47آذر و دی ماه 1400

اخبار شهرستانها
پارس آباد

کشف  ۵دستگاه ماینر غیرمجاز
از یک خانه مسکونی در پارس آباد
مدیر برق مغان گفت :با همکاری عوامل نظامی و انتظامی ۵،
دستگاه ماینر غيرمجاز از یک منزل مسکونی در خیابان شهید
بهشتی پارس آباد کشف شد.
پرویز اخوان اظهار کرد :با تالش اکیپ اتفاقات برق مغان و بررسی
و آمپرسنجی کابل انشعاب مشترک ،مشخص شد که صاحب این
ماینرهای غیر مجاز با دستکاری در کنتور برق اقدام به استخراج
غیرمجاز رمز ارز می کرد.
وی افزود:ماینرهای کشف شده ،جمع آوری و تحویل مراجع
قضایی شد.
نصب يكروزه كنتورهای برق مشتركان جديد مغان

مدير برق مغان از رفع ضعف برق محالت گیگلو،عزیزی
وخیابان کشاورز شهر اسالم آباد با اعتباري بالغ بر 13ميليارد
ريال خبر داد.
پرويز اخوان گفت :با احداث پست هوايي به ظرفيت  315كيلوولت
آمپر و ۳۲۰متر شبکه  ۲۰کیلوولت هوایی واحداث فیدرهای فشار
ضعیف زمینی و هوایی بطول ۵۰۰متر ،ضعف برق محالت گیگلو
،عزیزی و خیابان كشاورز شهر اسالم آباد برطرف شد.

برق رسانی به پاسگاه شهید پاشاپور

مدیر برق مغان از سیم کشی  ۲۰کیلو ولت هوایی پاسگاه
مرزی شهید پاشاپور خبر داد.
پرویز اخوان افزود :در ادامه مراحل اجرا و تکمیل برقرسانی
به پاسگاه مرزی شهید پاشاپور پارس آباد عملیات سیم
کشی خط  ۲۰کیلو ولت هوایی بطول  ۴کیلومتر در طی
سه روزانجام شد.
وی ادامه داد :بعد از سیم کشی و نصب ترانس ،برق رسانی به
این پاسگاه مرزی انجام شد.

نیر

رنگ آمیزی کابین ،نصب شبرنگ و نوار کشی
خودروی تعمیرات مدیریت برق نیر
مدیر برق نیر از اتمام اصالح  ،رنگ امیزی و نصب شبرنگ
خودروی تعمیرات اين مديريت توسط همكاران خبر داد.
امیر حمیدی گفت :در راستای استفاده بهینه و مطلوب از
امکانات موجود در محیط اداری و صرفه جویی در هزینه
،کلیه اقدامات اصالحی خودروی تعمیرات این مدیریت از
تحویل کابین اندازه سازی  ،رنگ آمیزی و نصب آن با
هزینه جزئی توسط همکاران تالشگر این مدیریت آماده و
جهت استفاده در تعمیرات بکار گرفته شد.
حمیدی افزود :استفاده از توانمندی همکاران و پتانسیل
نفرات موجود در این مدیریت در سایر کارها و اقدامات
مشابه ،در دستور کار این مدیریت قرار دارد.
اصالح و آماده سازی شبکه بیست کیلو ولت مسیر
ماکرویو صائین نیر

در راستای تحقق اهداف ابالغی کاهش تلفات؛
برگزاری جلسه بررسی راهکارهای کاهش تلفات با حضور
مدیران برق شمال استان
مدیر برق مغان از اقدام نصب یکروزه کنتورهای برق مشتركان
جديد در حوزه این مدیریت خبر داد.
پرویز اخوان تصریح کرد :به همت همکاران خدمات مشترکین و
بهره برداری در قالب  ۸اکیپ  ،در اقدام يكروزه نصب كنتور آذرماه
 90،دستگاه و در دی ماه  80دستگاه كنتور برق برای مشتركان
جديد نصب شد.
وی هدف از این اقدام را کاهش زمان نصب کنتور و افزایش
رضایتمندی مشترکین با کاهش زمان نصب برشمرد.
بازدید از قشالقات شهرستان پارس آباد و بررسی
مشکالت ضعف برق به همراه بخشدار بخش اسالم آباد
مدیر و رئیس شبکه مدیریت برق مغان به همراه بخشدار اسالم
آباد از قشالقات سرو  ۱،۲،۳و روستاي قره تپه بازدید کردند.
در این بازدید مدیر برق مغان بعد از بررسی میدانی گفت :علل
ضعف برق قشالقات سرو 1و2و 3وجود تنها یک دستگاه ترانس
براي سه روستا می باشد
پرویز اخوان ادامه داد :با توجه به فاصله بیش از یک کیلومتر
روستاها از همدیگر لزوم جمع آوري شبکه فشار ضعیف و نصب
دو دستگاه ترانس جهت رفع ضعف ولتاژ و کاهش تلفات در دستور
کار مدیریت برق مغان قرار خواهد گرفت.
اخوان خواستار پیگیری بخشدار در جهت تسریع در جوابیه
استعالم هاي مربوطه از ادارات بنیاد مسکن و منابع طبیعی برای
سرعت بخشیدن به کارها شد.
در ادامه بازدید از روستای قره تپه مدیر برق مغان بر لزوم رفع
حریم شبکه جهت امکان توسعه و بازسازی تأکید کرد.
رفع ضعف برق برخي محالت شهر اسالم آباد

جلسه بررسی راهکارهای کاهش تلفات با حضور مسعود عباسی
قائم مقام مدیریت توزیع برق شهرستانها و مدیران برق گرمی،
پارس آباد و روسای بهره برداری برق بیله سوار و اصالندوز در
محل مدیریت برق مغان برگزار شد
قائم مقام مدیریت توزیع برق شهرستانها در این جلسه که به
صورت کارگاهی برگزار شد ،ضمن بررسی عملکرد کلیه واحدها و
میزان تاثیرگذاری آنها در کاهش تلفات بر همت مضاعف همکاران
در جهت کاهش تلفات و دستیابی به اهداف تعیین شده تاکید کرد.
مسعود عباسی به میزان تاثیرگذاری صحیح و زود هنگام عوامل
غیر فنی اشاره کرده و گفت :واحدهای تابعه در خصوص قرائت
و ثبت صحیح انرژی مصرفی ،بررسی و کشف و جمع آوری برق
های غیرمجاز پارکهای شهرداری ها ،تعویض کنتورهای معیوب و
تعویض سیم های مسی به کابل خودنگهدار باید تالش بیشتری
انجام دهند.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد با مناقصات پیش رو در
خصوص تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار در سطح استان
به طول هزار و  300كيلومتر و تحويل  5هزار  300دستگاه کنتور
جدید به مشترکین و اصالح کنتورهای معیوب به اهداف مشخص
شده در زمینه کاهش تلفات دست یابیم.
رفع ضعف برق در روستای تکچی شهرستان پارس آباد
مدير برق پارس آباد از رفع ضعف برق روستاي تكچي شهرستان
پارس آباد با هزينه اي بالغ بر  10ميليارد ريال خبر داد.
پرويز اخوان گفت:با احداث ۶۰۰متر خط  20كيلوولت و نصب
 ۱۸پایه و با احداث دو دستگاه پست هوایی ۱۰۰کیلو ولت آمپر با
تابلو پکیج ،ضعف برق روستاي تكچي برطرف شد.
وي همچنين احداث  ۶۰۰مترخط فشار ضعيف  ،تبدیل  350متر
شبکه مسی به کابل خودنگهدار و نصب  ۴دستگاه چراغ را از ديگر
اقدامات انجام يافته براي رفع ضعف برق اين روستا برشمرد.

مدیر برق نیر از اقدامات اصالحی و آماده سازی شبکه
بیست کیلو ولت مسیر ماکرویو صائین ،با تالش اکیپ های
تعمیرات و اتفاقات مدیریت برق نیر خبر داد.
اميرحمیدی گفت  :بدلیل صعب العبور بودن مسیر شبکه
۲۰كيلوولت صائین در فصل زمستان و جهت پایداری
شبکه در مقابل برف و طوفانهای احتمالی و آمادگی برای
فصل زمستان ، ،شبکه فشار متوسط مسیر صائین اصالح
و تعمیر شد.
وي تعویض اصلی های فرسوده و نامناسب  ،تعویض کراس
آرمهای چوبی معيوب و مقره های معيوب و فرسوده را
از اقدامات اصالحی انجام یافته در این عملیات بر شمرد.

سرعین

جلسه بررسی مشکالت پیمانکار اصالح و بهینه
سازی در مدیریت برق سرعین

جلسه بررسی مشکالت پیمانکار اصالح و بهینه سازی
در مدیریت برق سرعین با حضور قائم مقام مدیرعامل
در مدیریت توزیع برق شهرستان ها ،معاون برنامه ریزی
و مهندسی و مدیر دفتر مهندسی و نظارت و مدیر برق
سرعین برگزار شد.
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کوثر

شبکه برق روستای  15خانواری
شهرستان کوثر پایدار شد
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اخبار شهرستانها
خلخال

در راستاي اجراي طرح بهارستان ؛
 206دستگاه چراغ  LEDدر معابر روستاهای
شهرستان خلخال نصب شد
مدير برق خلخال گفت :به منظور تامین روشنایی مطلوب

مدير برق كوثر گفت :با تالش همكاران مديريت برق كوثر
و با توجه به شرایط بد جوی منطقه ،شبکه برق روستای
آرپاچی این منطقه با جمعیت  15خانوار پایدار شد.
شهرام ساعدي افزود :بارش برف سنگین راه ارتباطی
بسیاری از روستاها را مسدود کرد که یکی از این روستاها
آرپاچای شهرستان کوثر بود.
وی ادامه داد :با همکاری اداره راه و شهرسازی و تالش
بدون وقفه همکاران اين مديريت در قالب سه تیم عملیاتی،
پس از بازبینی کل شبکه فشار متوسط روستا 6 ،نقطه
ی سیم و شکستگی مقره شناسایی و در اسرع
اتصال ،پارگ 
وقت نسبت به اصالح شبکه اقدام و برق این روستا پایدار
شد.
ساعدي بیان کرد :با توجه به سرمای شدید و شرایط سخت
جوی پرسنل این شرکت تمام تالش خود را جهت پایدار
بودن شبکه برق مردم این استان انجام میدهند.
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معابرروستاها و افزايش رضايت مندی مشتركان  206 ،دستگاه
چراغ  LEDدر روستاهای شهرستان خلخال نصب شد.
رسول زارع اعتبار صرف شده براي نصب اين چراغ ها
را  400ميليون تومان عنوان كرد و افزود :اين اقدام در
راستاي اجراي طرح بهارستان(بهسازی شبكه هاي برق
روستايي) و در آذرماه سالجاري در روستاهای شهرستان
خلخال انجام شد.

تالش شبانه روزی همکاران برق هشتجین
در جهت پایداری شبکه
مدیر برق خلخال از تالش شبانه روزی همکاران برق
هشتجین روز پنجشنبه  11آذر  1400در شرایط بد جوی
و صعب العبور خبر داد.
رسول زارع گفت :همزمان با بارش برف و باران روز پنجشنبه
 ۱۱آذر  1400یک اصله تیر برق چوبی در مسیر خط اصلی
روستاهای سفیداب ،چنارلق ،جعفرآباد ،زاویه جعفرآباد و
سجهرودو شکسته که باعث ایجاد خاموشی روستاهای
مزبور شده بود ،بالفاصله با تالش شبانه برق همکاران
سخت کوش در برق هشتجین تعویض و روستاهای فوق
دایر شده است.
وی افزود :این اقدام در شرایط بد جوی و در منطقه صعب
العبور و در کمترین زمان ممکن انجام شده است.
کشف و جمع آوری  2دستگاه ماينر غيرمجاز
در خلخال
مدیر برق خلخال گفت :در دی ماه سالجاری  2دستگاه
ماينر غيرمجاز در يكی از روستاهای اين شهرستان كشف
شد.
زارع افزود :این دستگاه ها بصورت ماهرانه در انبار حیاط
خانه ای مسكونی در يكي از روستاهای شهرستان خلخال
جاسازی شده بود ،که با تالش عوامل این مدیریت كشف
و جمع آوری شدند.

قدردانی
تقدير رئيس سازمان بسيج ادارات و
كارمندان
سپاه حضرت عباس (ع) از مدير عامل و
فرمانده پايگاه مقاومت شهيد چمران شركت
«سرهنگ وحيد جمشيدي»رئيس سازمان بسيج
ادارات و كارمندان سپاه حضرت عباس (ع) با ارسال
نامه اي از زحمات و تالش هاي «حسين
قديمي»مديرعامل و« محمدعلي باالزاده» فرمانده
پايگاه مقاومت شهيد چمران شركت و همكاران و
بسيجيان اين مجموعه در اجراي مراسم هاي ايام
فاطميه ،برنامه هاي دهه بصيرت ،دومين سالگرد
شهادت سردار سليماني و استقبال از پيكر مطهر
شهداي تازه تفحص شده كه موجب ترويج فرهنگ و
ايثار مي شود،قدرداني نمود.
تقدير فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبيل از مدير برق بيله سوار
در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان اداري اردوگاه سپاه
قدس شهرستان بيله سوار كه با حضور فرماندار و

برخي مسئوالن اين شهرستان برگزار شد،فرمانده سپاه
حضرت عباس (ع) استان اردبيل با اعطاي لوح از مدير
برق بيله سوار تقدير كرد.
سرتيپ دوم پاسدار غالمحسين محمدي اصل در اين
لوح تقدير از همكاري شايسته «ابراهيم جوادی» مدير
برق بيله سوار و همكاران وي در احداث و تكميل
پروژه های عمراني بسيج و سپاه استان و برق رساني
به اردوگاه قدس شهرستان بيله سوار تشكر و قدردانی
نمود.
تقدير مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل
شركت توانير از روابط عمومي شركت توزيع برق
استان اردبيل
«ابوذر صالحي» مدير كل روابط عمومي و امور بين
الملل شركت توانير با ارسال نامه اي از تالش های رويا
اللهقلي پور ،مدير دفتر روابط عمومي شركت توزيع
نيروي برق استان اردبيل در زمينه توليد محتوا در قالب
های متعدد اينفوگراف،تيزر،كليپ و  ...با مضمون اشاعه
فرهنگ مديريت مصرف برق و انرژی در بين مردم و

انتشار از فضاهای مختلف اطالع رسانی درون و برون
سازمانی ،تشكر و قدردانی كرد.
تقدير فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان
اردبيل از مدير عامل شركت
️سرتيپ دوم پاسدار «غالمحسين محمدی اصل »
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبيل با ارسال
لوح تقدير از زحمات «حسين قديمي » مديرعامل
شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل و همكاران وي
در برق رساني به محله عدالت آباد اردبيل قدرداني كرد.
تقدیر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان
نیر از مدیر برق این شهرستان
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نیر از امیر
حمیدی مدیر برق این شهرستان به عنوان مدیر
جهادی در خصوص خدمت رسانی به مردم شهرستان
نیر طی مراسمی به مناسبت هفته بسیج که با حضور
مقامات استانی و شهرستانی برگزار شده بود با اهدای
لوح تقدیری تجليل کرد.

12

نرشیه خربی  -آموزشی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

شامره  47آذر و دی ماه 1400

تالش بی وقفه همکاران شرکت توزیع نیـروی برق استان اردبیـل
جهت پایدار نگه داشتن شبکه ی برق استان  ،در روز و شب های سرد و برفی
پیام تقدیر وتشکر جناب آقای مهندس آرش کردی مدیر عامل شرکت
توانیر از زحمات کارکنان پرتالش و زحمت کش شرکت های برق
زحمات و خدمات ارزشمند و فداکارانه همکاران در شرایط سخت جوی که گوشه هایی از
آن در تصاویر و ویدیوهای ارسالی مشهود است ،مایه مباهات و افتخار است.

سالمتی و توفیق روزافزون همه همکاران ارجمند علی الخصوص عزیزانی که در
استانهای دارای بحران برف وسیل مشغول تالش و خدمت به مردم شریف وبزرگوار ایران
اسالمی هستند را خواستارم.
ملت غیور ایران اسالمی قدردان این زحمات و خدمات هستند.

دو ماهنامه داخلی رشکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
مدیر مسئول :مهرداد سلیمی
رسدبیر :رویا اللهقلی پور
هیئت تحریریه :یحیی بندعلیزاده  -حبیب احدزاده
نارص عبداللهیان  -سید حسین یوسفی سادات  -الناز بایرامی
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اخبارورزشی
کسب مقام نائب قهرمانی مدیریت برق نیر در
مسابقات  ۹دی روز بصیرت ومیثاق امت با والیت
بنا به گزارش دریافتی از مدیر برق نیر  ،به مناسبت گرامیداشت
 ۹دی  ،یک دوره مسابقات فوتسال بین ادارات در شهرستان نیر
برگزار شد .امیر حمیدی گفت :در نهایت مدیریت برق نیر توانست
به مقام دومی مسابقات نائل گردد.

قهرمانی رسید.
بنا به گزارش دریافتی از سیدمحمد آقایی مسئول ورزشی
شرکت ،در دیدار پایانی این دوره از مسابقات که در استادیوم
تختی اردبیل بین تیم های شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل و آموزش و پرورش برگزار شد ،تیم والیبال شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل مقام نایب قهرمانی این دوره
از مسابقات را کسب کرد.
گفتنی است :مربیگری این تیم را عامل حیدراسالم و سرپرستی
پرویز مصطفوی برعهده داشتند.
جوایز و کاپ ورزشی به تیم های برتر با حضور مسئولین استانی
اهدا خواهد شد.
درخشش تیم شنای شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیـل

کسب مقام نایب قهرمانی تیم والیبال شرکت
توزیع نیروی برق استان اردبیل

تیم والیبال شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در
مسابقات والیبال کارکنان دولت ،یادواره هفته بسیج به نایب

در مسابقات شنای کارکنان دولت که به مناسبت گرامیداشت
هفته بسیج برگزار شد نفرات تیم شنای شرکت توزیع نیروی برق
استان اردبیل در بخش آقایان و بانوان موفق به کسب چندین
مقام استانی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ،
مسابقات شنای مردان و زنان کارکنان دولت استان اردبیل ،در دو
نوبت صبح (آقایان) و ظهر (بانوان)  ،روز پنج شنبه یازدهم آذر ماه
 ۱۴۰۰در محل استخر ایثار برگزار شد.

بنا به اعالم مسول ورزش شرکت  ،تیم شنای مردان به
سرپرستی سید محمد آقائی و با مربیگری میرعظیم رفیق نیا
در این مسابقه شرکت کرد.
نتایج مسابقه شرکت کنندگان در بخش انفرادی آقایان و بانوان
به شرح ذیل می باشد.
در بخش آقایان :
رده سنی متولدین : ۱۳۵۴-۱۳۵۰
رشته (قورباغه) یحیی بندعلیزاده مقام اول
رشته آزاد(کرال سینه) میرعظیم رفیق نیا مقام اول
رده سنی متولدین : ۱۳۵۹-۱۳۵۵
رشته (قورباغه) بخشعلی صابری مقام اول
رشته آزاد (کرال سینه) طوفان منصور حسینی مقام دوم
رده سنی متولدین  ۱۳۵۹-۱۳۵۵بانوان :
رشته آزاد(کرال پشت) رویا اللهقلی پور مقام دوم
گفتنی است دارندگان مقام اول استانی به مسابقات کشوری اعزام
خواهند شد .
برگزاري اولين جلسه هماهنگي شركت توزيع نيروي
برق استان اردبيل با هيات شطرنج استان
با هدف همكاري و توسعه ورزش همگاني در سطح
كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل ،اولين
جلسه هماهنگي و تبادل نظر در مورد همكاري شركت
توزيع نيروي برق استان اردبيل و هيات شطرنج استان
،در محل مديريت برق اردبيل برگزار شد.اين جلسه درراستاي
تفاهم نامه فدراسيون شطرنج و شوراي ورزش وزارت نيرو
و با حضور مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل
 ،مسئول ورزش شركت و اعضاي هيات شطرنج استان برگزار
شد.
در اين جلسه مقرر شد بعد از بررسي درخواست هاي دو طرف
در كميته ورزش شركت ،تفاهم نامه همكاري بين شركت توزيع
نيروي برق استان اردبيل و هيات شطرنج استان منعقد گردد.

انتصاب
همكاران محترم؛
قربان فرج زاده ،محمدتقی اثباتی،
بهروز صبحانی ،فرصت جباری
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

انتصابات جديد در شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل

در جديدترين ابالغ هاي صادره از سوي حسين قديمي مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل  ،اسماعيل باالزاده به
عنوان« مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات» ،فرهاد احباب به عنوان « رئيس گروه لوازم اندازه گيري و كاليبراسيون »
 ،اسماعيل رحيمي به عنوان «سرپرست اداره حسابداري تاسيسات و انبار و اموال معاونت مالي و پشتيباني»  ،علي مبشر گرمي به
سمت «سرپرست اداره برق انگوت»  ،حامد حنفي به عنوان «رئيس اداره فروش و خدمات مشتركين نير»  ،علي اصغر صادقي به
سمت «سرپرست اداره مهندسي و نظارت مديريت برق گرمي»  ،رامين نوري به عنوان «سرپرست اداره حسابداري و پشتيباني امور
سه برق اردبيل»  ،امير حضرتي نوين به سمت «سرپرست اداره بهره برداري و نگهداري شبكه امور يك برق اردبيل» و هاشم بهروزي
به عنوان «رئيس اداره فروش و خدمات مشتركين بيله سوار» منصوب شدند.

سرپرست جدید اداره برق انگوت منصوب شد

در مراسمی که با حضور قائم مقام مدیر عامل در امور برق شهرستان ها ،معاون
منابع انساني ،مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت و مدیر برق گرمی در محل
اداره برق انگوت برگزار شد ،علی مبشر به عنوان سرپرست جدید اداره برق انگوت
منصوب شد.
در این مراسم همچنین از زحمات چندین ساله رضا حیدر گیگلو در سمت رئیس
اداره برق انگوت تجلیل به عمل آمد.

