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تیترها
کلنگ زنی پست  230کیلو ولت در مشگین شهر
بهره مندی کشاورزان استان
از  20ساعت برق رایگان
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معرفی سرپرست جدید دفتر آموزشی
و پژوهشی آذربایجان واحد اردبیل
اخطار به  16هزار مشترک پرمصرف برق
کسب رتبه برتر شرکت توزیع برق استان
در حوزه صیانت از حقوق شهروندی
ارسال کمک های نقدی همکاران شرکت برق
به مناطق سیل زده
نصب نیروگاه خورشیدی
در  5پاسگاه مرزی استان
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مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل:

طرحهای تشویقی
در انتظار مشترکان برق خانگی
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شیوه جدید برای دریافت بهای برق استان
افتتاح اولین نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی
شمالغرب کشور در اردبیل

8

8

برگزاری چهارمین جلسه کمیته کنترل
کاهش بار پیک سال 98

چهارمیــن جلســه کمیتــه کنتــرل  /کاهــش بــار پیک
ســال  14 ، 98اردیبهشــت مــاه بــه میزبانــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
در ایــن جلســه کــه معاونیــن بهــره بــرداری و
دیســپاچینگ شــرکتهای توزیــع بــرق تبریــز ،
آذربایجانشــرقی  ،آذربایجــان غربــی و بــرق منطقــه
ای آذربایجــان حضــور داشــتند ،معاونــت بهــره
بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بیــان کــرد:
بــر اســاس دســتورالعمل ابالغــی توانیــر
ســهمیه کاهــش پیــک بار ســال  98اســتان
اردبیــل  53مــگا وات مــی باشــد کــه
برنامــه عملیاتــی شــرکت تدویــن شــده و
بــه تفکیــک واحــد هــای تابعــه نیــز تهیــه و
بــه مدیــران شهرســتانی ابــاغ شــده اســت.
قدیمــی افــزود :مولدهــای خــود تامیــن نیــز
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شناســایی شــده و ظرفیتهــای ایــن مولدهــا نیــز
مشــخص شــده و در برنامــه عملیاتــی لحــاظ شــده
اســت.
در ادامــه دبیــران کارگروههــای مدیریــت مصــرف ،
روابــط عمومــی و دیســپاچینگ شــرکتهای مذکــور
بــه صــورت جدگانــه بــه ارائــه برنامــه هــا و اقدامــات
انجــام یافتــه در ایــن خصــوص پرداختنــد.

سمینار مدیریت مصرف ویژه مشترکین صنعتی
استان برگزار شد

ســمینارجلب همــکاری مشــترکین صنعتــی بــاالی یــک مــگاوات اســتان
اردبیــل در پیــک تابســتان  98پانزدهــم اردیبهشــت در محــل ســالن
جلســات ســازمان صمــت اســتان بــا حضــور مســئوالن و مدیــران اســتان
برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
بــا اشــاره بــه ســال رونــق تولیــد گفــت :در عرصــه بــرق  ،در اســتان زیــر
ادامــه صفحــه 2
ســاخت مناســبی فراهــم شــده اســت.
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حســن محمــدی افــزود :در ایــن اســتان  3برابــر
میــزان مصــرف ،بــرق تولیــد مــی شــود کــه از
ﻃریــق شــبکه توزیــع بــه شــبکه سراســری متصــل
مــی شــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل گفــت :بــرق یکــی از اصلــی ترین زیرســاخت
هــای کشــور اســت و اگــر خاموشــی در زیــر بنایــی
تریــن زیــر ســاخت بــه وجــود بیایــد حساســیت
بیشــتری بــه دنبــال خواهــد داشــت .
محمــدی گفــت :یــک درصــد مشــترکین اســتان
مشــترکین صنعتــی هســتند و ایــن یــک درصــد
نزدیــک بــه  23درصــد کل مصــرف بــرق اســتان را
شــامل مــی شــود و ایــن مایــه امیــدواری اســت کــه
برقــی کــه تولیــد میشــود بــه ســوی تولیــد و ارزش
افــزوده بــرود.
وی عنــوان کــرد :در ســال  97در شــهرك هــای
صنعتــی اســتان خاموشــی نداشــتیم و بــا 68
واحــد صنعتــی تفاهــم نامــه انعقــاد و مبلﻐــی بالــﻎ
بــر هفــت میلیــارد ریــال بــه ایــن واحدهــا پــاداش
همــکاری تعلــق گرفــت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
بیــان کــرد :در راســتای مدیریــت مصــرف و
جلوگیــری از خاموشــی هــای تابســتان امیدواریــم
واحــد هــای صنعتــی همــکاری هــای الزم را جهــت
عقــد تفاهــم نامــه بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان داشــته باشــند.
در ادامــه ایــن مراســم سرپرســت معاونــت هماهنگــی
امــور اقتصــادی و توســعه منابــع انســانی اســتانداری
اردبیــل بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معﻈــم
رهبــری ،از چالــش هــای اقتصــادی بــه عنــوان
مهمتریــن حربــه دشــمنان در ایــن برهــه حســاس
یــاد کــرده و مصــرف صحیــﺢ انــرژی بــرق را در ایــن
زمــان دارای اهمیــت زیــادی دانســت.
عزیــزی خواســتار پرداخــت بــه موقــع بدهیهــای
مصــرف بــرق واحدهــای تولیــدی و صنعتــی شــده و
افــزود :اگــر ایــن بدهــی هــا پرداخــت نشــود درآمــد
هــا تامیــن نشــده و دولــت در اجــرای سیاســتها بــا
مشــکل مواجــه خواهــد شــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه ســرمایه گــذاری
بــرای تولیــد انــرژی پــر هزینــه اســت الزم اســت
کــه واحــد هــای تولیــدی و صنایــع در ایــام پــر
مصــرف جهــت عقــد تفاهــم نامــه بــا شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اقــدام کننــد.
در ادامــه سرپرســت معاونــت فــروش و خدمــات
مشــترکین و رئیــﺲ گــروه مدیریــت مصــرف توزیــع
نیــروی بــرق اردبیــل بــه تشــریﺢ برنامــه هــای
پاســخگویی بــار در قالــب ﺿوابــط اجرایــی  ،فرمهــای
تفاهــم نامــه  ،جــداول تخفیــﻒ و تشــویق هــای
وزارت نیــرو بــرای کاهــش مصــرف و راهکارهــای
عملــی بــرای مصــارف صنعتــی پرداختنــد.
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

تقدیر مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان از همکاران نمونه
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ﻗدردانی
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و
توســعه منابــع انســانی اســتانداری اردبیــل بــا ارســال
لــوح تقدیــری از آقــای حســن محمــدی مدیــر عامــل
و رئیــﺲ شــورای اقامــه نمــاز ایــن شــرکت بــه جهــت
ترویــﺞ و توســعه فرهنــگ اقامــه نمــاز درســال 96
تقدیــر و تشــکر کــرد.

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان

اردبیــل در حاشــیه جلســه شــورای معاونیــن کــه
روز ســه شــنبه  27فروردیــن مــاه برگــزار شــد
از مدیــران ،تکنســین هــا و ســیمبانان نمونــه

شــرکت تقدیــر کرد.مدیــر عامــل شــرکت توزیــع

نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در ایــن جلســه
عنــوان کــرد :حــدود  300نفــر از همــکاران در
تعطیــالت ایــام عیــد همﭽــون ســالهای گذشــته
در واحــد اتفاقــات حضــور داشــته و انجــام وظیفــه

کردنــد کــه ایــن امــر ذهنیــت خوبــی ازشــرکت
توزیــع بــرق اســتان در اذهــان عمومــی مــردم
ایجــاد کــرد.

حســن محمــدی افــزود :مدیــران بایــد ســالمت
اداری و صیانــت از حقــوق شــهروندی را در

اولویــت قــرار داده و همگــی بایــد تــالش کنیــم

بــا ایــن ذهنیــت خــوب از شــرکت ،جایــگاه خــود
را در میــان مــردم حفــﻆ کنیــم.

در ایــن مراســم از ســه نفــر از مدیــران،
تکنســینها و ســیمبانان شــرکت کــه بــر اســاس
شــاخص هــای ســال  97برگزیــده شــده بودنــد

بــا اهــدا لــوح ســپاس و هدایایــی تجلیــل شــد.

گفتنــی اســت مقــام اول تــا ســوم مدیــران نمونــه
را بــه ترتیــب حســین دانــش مدیــر امــور یــک،
ناصــر عبدالهیــان مدیــر امــور دو و فرشــاد ســیدی
مدیــر وقــت مشگینَشــهر کســب کردنــد.

در ایــن مراســم شــهرام مرادیــان از امــور یــک

بــرق اردبیــل ،اســفندیار شــفقتی از مدیریــت بــرق
کوﺛــر و حســین رنجخــواه از مدیریــت بــرق نمیــن

بــه عنــوان تکنســین نمونــه و مســتجاب محمــد
پــور از مدیریــت بــرق سرعین-بخشــعلی ﻃــوری
از مدیریــت بــرق مشــگین شــهر و بهــزاد عباســی
از مدیریــت بــرق خلخــال بــه عنــوان ســیمبان

نمونــه انتخــاب شــدند .

با ارسال لوح تقدیری از ﻃرف دکتر هاشم مﻈفری
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیﺲ مرکز
خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل از آقای مهندس
مسعود عقیلی نماینده این شرکت در مرکز خدمات
سرمایه گذاری استان به جهت تعامل مطلوب با اعضای
مرکز و متقاﺿیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در
ﻃول سال گذشته تقدیر و تشکرکرد.
بــا ارســال لــوح تقدیــری از ﻃــرف آقــای جابــر عبــادی
رئیــﺲ شــورای هماهنگــی حراســت هــای صنعــت آب
و بــرق اســتان اردبیــل از آقــای مهنــدس ســید علــی
نﻈــری مدیــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان بــه جهــت تــالش وی در تحقــق
برنامــه هــای شــورای هماهنگــی حراســت صنعــت آب
و بــرق اســتان در ســال  97تشــکر نمــود.
با ارسال لوح تقدیری از ﻃرف آقای ارژنگ عزیزی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری اردبیل از آقای مهندس مسعود عقیلی
مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه و رابط این شرکت
با استانداری به جهت همکاری شایسته وی در اجرای
سامانه پنجره واحد اشتﻐال تقدیر و تشکر کرد.
شــهردار اردبیــل در جلســه پیشــگیری از تخلفــات
شــهری بــا اهــداء لوحــی ازآقــای ســالمت نــوری همکار
امــور دو بــرق اردبیــل  ،بــه جهــت همــکاری ایشــان بــا
مجموعــه شــهرداری تقدیــر کــرد.
برگزاری کﻼس آموزش تﺨلیه تلﻔنی
و راه های پیشگیری از آن
دوره آموزشــی تخلیــه تلفنــی و راه هــای پیشــگیری از
آن بــا حضــور مدیــران و پســت هــای مشــاغل حســاس
روز شــنبه  28اردیبهشــت مــاه ســالجاری در محــل
ســالن اجتماعــات ســتاد شــرکت برگــزار شــد .
ایــن دوره بــا هــدف آگاه ســازی و هوشــیاری مدیران و
کارکنــان برگــزار شــد و مــدرس دوره وﺿعیــت امنیتــی
تلفــن ﺛابــت و همــراه  ،شــیوه هــای جاسوســی بــه
شــیوه تلفنــی و تخلیــه تلفنــی رابــه تفصیــل بــرای
حاﺿریــن بیــان کــرد.

3
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پست  230کیلوولت مشگینشهر کلنگزنی شد
آئیــن کلنگزنــی احــداث
پســت  230بــه  63کیلوولــت
مشــگین شــهر در محــل
شــهرك صنعتــی شــماره دو
مشگینشــهر
شهرســتان
برگــزار شــد.
در مراســم کلنــگ زنــی کــه
بــا حضــور معــاون -سیاســی
امنیتــی اســتاندار اردبیــل ،و
مدیــران و مســئوالن شــرکت
بــرق منطقــه آذربایجــان
و شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان برگــزار شــد،
مدیرعامــل شــرکت بــرق
منطقــه ای آذربایجــان اهــداف
و مشــخصات پــروژه را بــرای
حاﺿریــن تشــریﺢ کــرد.
میالنــی تامیــن بــار متقاﺿیــان
نیــروی بــرق بــه ویــﮋه

متقاﺿیــان صنعتی ،کشــاورزی
و خانگــی ،بهبــود کیفیــت برق
رســانی ،کاهــش افــت ولتــاژ و
کاهــش خاموشــی در منطقــه
را از جدیدتریــن اهــداف ایــن
پــروژه ذکــر کــرد.
در ایــن مراســم نماینــده مــردم
مشــگین شــهر در مجلــﺲ
شــورای اســالمی ایــن پــروژه را
بــرای ارتقــاء جایــگاه صنعتــی
و گردشــگری منطقــه و بــه
ویــﮋه شهرســتان مشــگین
شــهر مهــم ارزیابــی کــرده و
ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا
تامیــن اعتبــارات الزم ،پســت
 230کیلوولــت مذکــور بــه
موقــع مــورد بهــره بــرداری
قــرار گیــرد.

تشریﺢ عملکرد امور دیسﭙاچینگ و فوریتهای برق
مدیــر دفتــر امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق
عملکــرد امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای بــرق را
تشــریﺢ کــرد.
علــی قلینــﮋاد بیــان کــرد :امــور دیســپاچینگ و
فوریتهــای بــرق در راســتای تحقــق اهــداف عالیــه
شــرکت مبنــی بــر ایجــاد پایــداری و افزایــش قابلیــت
اﻃمینــان در شــبکه هــای توزیــع بــرق و همﭽنیــن
جلــب رﺿایتمنــدی مشــترکین در جهــت پاســخگویی
و رفــع خاموشــی هــای ناخواســته در ســریعترین
زمــان ممکــن بــا چهــار بخــش فوریتهــای بــرق ،
دیســپاچینگ  ،مخابــرات و عیــب یابــی ،اتوماســیون و
رلیــاژ اقــدام بــه فعالیــت مــی کنــد و در ایــن راســتا
از ابتــدای ســال  97اقدامــات شــاخصی بــه شــرح
ذیــل انجــام داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهــم اقدامــات فوریتهــای بــرق
یــادآور شــد :راه انــدازی مراکــز تمــاس مســتقل
بــرای شهرســتان هــای مشــگین شــهر بیلــه ســوار
گرمــی خلخــال کوﺛــر  -پــارس آبــاد ،راه انــدازی
پاســخگویی متمرکــز بــرای شهرســتانهای اردبیل،نیــر،
نمین،ســرعین ،ایجــاد امــکان پیــام گــذاری اتوماتیــک
جهــت اﻃــالع از خاموشــی بــا برنامــه و بــی برنامــه
مشــترکین ،ایجــاد امــکان ارســال پیامــک و تمــاس
خــودکار بــرای مشــترکین حســاس ،حیاتی،مهــم در
جهــت اعــالم خاموشــی هــا و ایجــاد سیســتم اخــذ
رﺿایتمنــدی مشــترکین از پاســخگویی اپراتورهــای
 121از جملــه اقدامــات فوریتهــای بــرق اســت.
مدیــر دفتــر امــور دیســپاچینگ و فوریتهــای
بــرق عنــوان کــرد :ایجــاد سیســتم اخــذ انتقــادات و
پیشــنهادات مشــترکین  ،راه انــدازی اداره پیگیــری
جهــت کنتــرل خاموشــی هــا و حــوادث  ،پیگیــری
اقدامــات رفــع خاموشــی  ،صحــت ســنجی اقدامــات و
کنتــرل سیســتم هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری،
راه انــدازی سیســتم ارجاعــات جهــت پاســخگویی

مناســب و قابــل پیگیــری درخواســتهای مردمــی،
برگــزاری دوره هــای بازآموزی نــرم افزار و روانشناســی
پاســخگویی بــرای تمامــی اپراتورهــای اســتان  ،اقــدام
در جهــت هوشمندســازی و ایجــاد ارتبــاط دوســویه بــا
مشــترکین در جهــت اﻃــالع رســانی  ،تهیــه نــرم افــزار
موبایلــی جهــت ارتباط دوســویه بــا مشــترکین و انجام
مطالعــات الزم در جهــت توســعه فیــدر هــا و بازآرایــی
شــبکه فشــار متوســط ســطﺢ اســتان از جملــه دیگــر
اقدامــات فوریتهــای بــرق اســتان اســت.
قلینــﮋاد بــا اشــاره بــه اهــم اقدامــات دیســپاچینگ
و تحلیلهــا عنــوان کــرد :مانیتورینــگ شــبکه هــای
توزیــع از ﻃریــق ایجــاد ارتبــاط بیــن نــرم افــزار 121
و  GISو  ، AVLاجــرای دســتورالعمل ﺛابــت بهــره
بــرداری در شهرســتانهای اردبیل-خلخال-کوﺛر-نیــر-
نمیــن-و برنامــه آینــده راهبری شــبکه فشــار متوســط
بــرای شهرســتانهای شــمال اســتان  ،تکمیــل چــارت
هــای تکنســین اتفاقــات ) ماموریــن مانــور ( کلیــه
واحدهــای تابعــه و خریــد  25دســتگاه آشکارســاز
خطــا و مکانیابــی در شــبکه توزیــع نیــروی بــرق
اقدامــات اساســی هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افــزودن  20دســتگاه AVL
جدیــد جهــت کنتــرل نــاوگان خودرویــی اســتان ،بــه
روز رســانی نقشــه هــای تــک خطــی شــبکه ،کنترل
و نﻈــارت مســتمر بــر خاموشــی هــا و راهبــری در
جهــت کاهــش مــدت زمــان رفــع خاموشــی و برنامــه
ریــزی در جهــت رویــت پذیــری فیدرهــای ۲۰KV
از مرکــز دیســپاچینگ از جملــه اقدامــات حــوزه
دیســپاچینگ اســت.
وی اهــم اقدامــات انجــام یافتــه توســط واحــد
مخابــرات و عیــب یابــی را برشــمرد و گفــت :احــداث
ســایت تکــرار کننــده قیمــاس جهــت افزایــش
پوشــش بــی ســیم مناﻃــق جنــوب اســتان ،افزایــش
پوشــش رادیویــی در منطقــه جنــوب از  65بــه 80

درصــد ،تجهیــز اداره عیــب یابــی و مخابــرات بــه
دســتگاه مســیریاب کامــل بصــورت  HOT lineبــدون
خاموشــی شــبکه بــه عمــق  3متــر بــا ترانــﺲ ۲۰cm
در ﻃــول اســت.
قلینــﮋاد تعمیــر دســتگاه اســقاط مســیریاب کابــل
از ســال  1385در انبــار اداره عیــب یابــی و مخابــرات
افزایــش
موجــود بــوده و راه انــدازی مجــدد آن،
ﺿریــب نفــوذ پذیــری تلفــن پاســخگویی  121در
اســتان بــاالی  90درصــد  ،عیــب یابــی کابلهــای
معیــوب شــبکه در کمتریــن زمــان ممکــن و اقــدام
در جهــت ارتبــاط مخابراتــی بــر پایــه ی فیبــر نــوری
بیــن تمامــی واحدهــای تابعــه را از جملــه اقدامــات
برشــمرد.
وی ایجــاد چــارت ســازمانی اداره رلیــاژ و اتوماســیون
شــبکه در جهــت ســاماندهی حفاظتــی و کنتــرل
سیســتم و هوشــمند ســازی شــبکه  ،انجــام مطالعــات
شــبکه در راســتای مــکان یابــی بهتــر تجهیــزات
حفاظتــی و کنتــرل در شــبکه  ،تامیــن و راه انــدازی
حــدود  20دســتگاه سکســیونر قابــل کنتــرل از راه
دور و انجــام مطالعــات زیرســاختی الزم در زمینــه
هوشمندســازی و اتوماســیون شــبکه هــای توزیــع را
اهــم اقدامــات رلیــاژ و اتوماســیون عنــوان کــرد.

شماره 31

طرحهای تشویقی در انتظار
مشترکان برق خانگی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل بــا اشــاره
بــه ﻃرحهــای تشــویقی وزارت
نیــرو بــرای کاهــش میــزان مصــرف
بــرق بخــش خانگــی در ایــام پیــک
مصــرف تابســتان ،گفــت  :در
صــورت صرفهجویــی  10درصــدی
در میــزان بــرق مصرفــی 20 ،تــا
 30درصــد از مبلــﻎ صورتحســاب
مشــترکان کاهــش مییابــد.
محمــدی گفــت :بــا هــدف افزایــش
انگیــزه بــرای اصــالح مــدل مصــرف
مشــترکین پرمصــرف بــه ویــﮋه در
زمــان اوج مصــرف بــرق  ،مقــرر
شــده اســت تــا از ابتــدای خردادمــاه
بــرای مشــترکین پرمصــرف خانگــی
 16درصــد بــه رقــم قیــﺾ
افــزوده شــود.که در اســتان شــامل
مشــترکینی میشــود کــه در
ماههــای خــرداد تــا پایــان شــهریور
مــاه بیــش از  300کیلــووات ســاعت
و در ایــام عــادی بیــش از 200
کیلــووات ســاعت مصــرف ماهیانــه
دارنــد و ایــن میــزان بــرای مناﻃــق
گرمســیر )پارسآبــاد ،بیلهســوار،
اصالنــدوز ،جعفرآبــاد( در ایــام گــرم
 400کیلــووات ســاعت میباشــد.
در ایــن بیــن تعرفــه جدیــد بــرق
تنهــا بــه  6درصــد از مشــترکان
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اســتان )کــه بیــش از الگــوی مــورد
نﻈــر ،بــرق مصــرف میکننــد(
هزینــه بیشــتری تحمیــل خواهــد
کــرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان بــه ارائــه چنــد توصیــه
بــرای مدیریــت مصــرف بــرق بــه
ویــﮋه در ســاعات اوج مصــرف
تابســتان اشــاره کــرد و گفــت :بــا
بکارگیــری روشهــای بســیار ســاده
میتــوان بــدون کاهــش ســطﺢ
رفــاه خانــوار تــا  30درصــد در
مصــرف بــرق بــه ویــﮋه ســاعات اوج
مصــرف صرفهجویــی و از تشــویق
و کاهــش مبلــﻎ قابــل مالحﻈــه
صورتحســاب بهرهمنــد شــد.
محمــدی خواســتار اســتفاده
از نــور ﻃبیعــی در ﻃــی روز و
خامــوش کــردن المﭗهــای
اﺿافــی شــد و افــزود :تنﻈیــم
درجــه کولرهــای گازی بــر روی
دمــای  24درجه)دمــای آســایش(،
نصــب ســایهبان و جابجایــی زمــان
اســتفاده از وســایل پرمصــرف
برقی)نﻈیــر اتــو ،لباسشــویی،
ظرفشــویی ،جاروبرقــی و (...بــه
ســاعات غیــر اوج مصــرف از جملــه
مــواردی اســت کــه در کاهــش
مصــرف مشــترکان بــه ویــﮋه
در ســاعات اوج مصــرف بســیار

معرفی سرپرست جدید
دفتر آموزشی و پژوهشی
آذربایجان واحد اردبیل
مراســم تکریــم و معارفــه سرپرســت دفتــر
آمــوزش مجتمــع آموزشــی و پﮋوهشــی
آذربایجــان واحــد اردبیــل بــا حضــور
مدیرعامــل و معاونــان شــرکت و رییــﺲ
مرکــز آمــوزش علمی-کاربــردی آب و بــرق
آذربایجــان و برخــی ازکارکنــان ایــن مجتمع
ومعاونــان آبفــای شــهری وروســتایی وآب
منطقــه ای در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان برگــزار شــد.
در ایــن آییــن رئیــﺲ مرکز آمــوزش علمی-
کاربــردی مجتمــع آب وبــرق آذربایجــان
گفــت  :نتایجــی کــه از چهل ســال گذشــته
در صنعــت آب و بــرق حاصــل شــده بیانگــر
ایــن اســت کــه پایــداری صنعــت وابســته به
نیــروی انســانی مجــرب و متخصــص اســت
کــه بــا آموزشــهای مســتمر و مناســب ایــن
امــر حاصــل شــده اســت .

دکتــر پریــش نقطــه شــروع آمــوزش صنعت
آب و بــرق اســتان را شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان دانســت و در ادامــه بــرای
سرپرســت جدیــد دفتــر آمــوزش اردبیــل
آرزوی موفقیــت کــرد .
در ادامــه دکتــر روحانــی معــاون آموزشــی
مجتمــع ،گزارشــی از عملکــرد نفرمــاه
ســاعت شــرکت هــای وابســته بــه صنعــت
آب و بــرق در اســتان اردبیــل را ﻃبــق
جــدول ذیــل اعــالم نمــود:
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه
حــدود  15ســال از تاســیﺲ دفتــر آمــوزش
مجتمــع آموزشــی و پﮋوهشــی آذربایجــان
واحــد اردبیــل مــی گذرد،ایــن واحــد را جــدا
از صنعــت بــرق نداســت و بــر همــکاری بــا
آن تاکیــد کــرد.
محمــدی خواســتار سیاســتگذاری نﻈــام
منــد آمــوزش در صنعــت آب و بــرق شــد به
ﻃــوری کــه ایــن سیاســتگذاری و برنامــه ها
باعــﺚ شــود کــه مجتمــع آموزشــی درجهت
تﺄمیــن نیازهــای آموزشــی کارکنــان صنعت
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ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد

اخطار به  16هزار مشترک پرمصرف برق

آب و بــرق ؛ پیشــرو باشــد.
در ادامــه بــا تقدیــر از تالشــهای داود
حاﺿــری رئیــﺲ ســابق دفتــر آمــوزش
مجتمــع آموزشــی و پﮋوهشــی واحــد
اردبیــل ،انتصــاب خانــم نجفــی بــه عنــوان
رئیــﺲ جدیــد را تبریــک گفــت.

ردیﻒ

نام شرکت

نﻔرماه
1397

1

ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق
اردﺑﯿﻞ

160/34

2

آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اى
اردﺑﯿﻞ

66/21

3

آب و ﻓﺎﺿﻼب
اردﺑﯿﻞ

16/63

4

آب و ﻓﺎﺿﻼب
روﺳﺘﺎﯾﻰ اردﺑﯿﻞ

16/45

ﺟﻤﻊ

259/63

بهره مندی کشاورزان استان

از  20ساعت برق رایگان در صورت
همکاری در مدیریت مصرف

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل گفــت  :مشــترکین
کشــاورزی در ســطﺢ اســتان مــی تواننــد بــا
عقــد تفاهــم نامــه همــکاری از  20ســاعت
بــرق رایــگان در ﻃــول شــبانه روز اســتفاده
نماینــد.
حســن محمــدی بــا بیــان اینکــه مشــترکین
کشــاورزی در صــورت عــدم اســتفاده از
بــرق در  4ســاعت پیــک بــار مــی تواننــد
از 20ســاعت بــرق رایــگان در فصــل
تابســتان اســتفاده نمایــد گفــت :مشــترکین
کشــاورزی مــی تواننــد جهــت عقــد تفاهــم
نامــه همــکاری در سراســر اســتان بــه امــور
بــرق شهرســتان مربوﻃــه مراجعــه نماینــد.
وی خاﻃــر نشــان کــرد  :در ســال گذشــته
تعــداد  57مشــترك بــا مصــارف بــاال از ایــن
ﻃــرح اســتقبال کــرده بودنــد.
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مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل گفــت :مــا در
حــال حاﺿــر  16هــزار مشــترك پرمصــرف بــرق داریــم کــه اخطــار
الزم را بــرای کاهــش مصــرف ایــن مشــترکان ارائــه دادیــم.
حســن محمــدی افــزود :برنامــه هــای عملیاتــی مدیریــت مصــرف
در تعرفــه هــای کشــاورزی ،خانگــی ،تجــاری ،اداری و صنایــع
تهیــه و تدویــن شــده اســت و در صــورت اعمــال مدیریــت و رعایــت
الگــوی مصــرف توســط مشــترکان بــا کمتریــن مشــکل خاصــی از
پیــک تابســتان ســال  98گــذر خواهیــم کــرد.

ق

تولید برق استان یک هزار مگاوات است
وی بــا بیــان اینکــه منطقــی نیســت بــرای گــذر از پیــک تابســتان
نســبت بــه احــداث نیروگاههــای جدیــد و ســرمایهگذاری در
حــوزه تولیــد بــرق تمرکــز داشــته باشــیم ،بیــان کــرد :تولیــد بــرق
اســتان یــک هــزار مــگاوات اســت کــه از ﻃریــق شــبکه توزیــع ایــن
هــزار مــگاوات بــه شــبکه سراســری متصــل مــی شــود پیشبینــی
میشــود بــه تناســب تولیــد و مصــرف هیــﭻ مشــکلی در تابســتان
امســال بــا صرفهجوئــی مشــترکین در حوزههــای مختلــﻒ
نداشــته باشــیم.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه وجــود
 550هــزار مشــترك بــرق در اســتان اشــاره کــرد و افــزود450 :
هــزار مشــترك خانگــی و  64هــزار مشــترك تجــاری هســتند و
مشــترکان حــوزه صنعــت مــا کــه دارای ارزش افــزوده هســتند
 6دهــم درصــد در بخــش صنعــت و  8دهــم درصــد در بخــش
کشــاورزی هســتند.

 23درصد برق
مصرفی استان در بﺨش صنعت است
محمــدی ادامــه داد 23 :درصــد بــرق مصرفــی اســتان در بخــش
صنعــت اســت و در ایــن بخــش رشــد مصــرف داشــتیم .
وی تصریــﺢ کــرد :مــا در ســال گذشــته و در ایــام پیــک مصــرف
بــا برخــی خاموشــیهای ناخواســته روبــرو بودیــم کــه مشــﮑﻞ
سراســری و خــارج از حــوزه اســتان و شــرکت توزیــع بــرق اســتان
بــود پیــش بینــی مــی شــود کــه پیــک بــار مصرفــی اســتان در
فصــل تابســتان بــه بــاالی  400مــگا وات برســد کــه بــار مجــاز
تخصیصــی اســتان  355مــگا وات مــی باشــد کــه در ایــن صــورت
حــدود  50مــگاوات کمبــود داشــته باشــیم .
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه وﺿعیــت

مدیر عامل شرکت نیروی برق استان :
ارسال کمکهای نقدی همکاران شرکت برق به مناطق سیل زده

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه
کمــک هــای همــکاران و پیمانــکاران
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
در دو محمولــه بــه مناﻃــق ســیل زده
اســتان لرســتان و خوزســتان ارســال
شــد ،گفــت :بــا توجــه بــه حــوادث
تلخــی کــه بــرای هموﻃنــان جنــوب
کشــور و اســتان لرســتان و خوزســتان

رخ داد همــکاران و پیمانــکاران
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
ﺿمــن همــدردی بــا مــردم ســیل زده
کمــک هــای خــود را در قالــب اقــالم
مــورد نیــاز بــه ارزش ریالــی مبلــﻎ
نهصــد میلیــون ریــال بــه مناﻃــق
اســتان لرســتان و خوزســتان ارســال
کردنــد.

جــوی اســتان و پیــش بینــی افزایــش  2الــی  3درجــه دمــا در
تابســتان اشــاره و اظهــار کــرد :بــه ازای هــر درجــه افزایــش دمــا
 6مــگاوات بــه مصــرف بــرق اﺿافــه میشــود بــه ﻃــوری کــه اگــر
گرمــای تابســتان بــه بیــش از  29درجــه برســد مــا بــا  15مــگاوات
افزایــش مصــرف بــرق مواجــه خواهیــم شــد.
محمــدی ﺿــرورت اﻃالعرســانی عمومــی را بــرای همراهــی
مــردم در تابســتان بــه نیــت کاهــش مصــرف انــرژی یــادآور شــد
و خاﻃرنشــان کــرد:در نشســت بــا صنایــع بــا دیمانــد بــاالی یــک
مــگاوات و نیــز ســایر صنایــع دراردیبهشــت مــاه ســالجاری ،تاکیــد
شــد در صــورت مدیریــت مصــرف و کاهــش  30درصــد مصــرف در
ســاعات پیــک و کشــاورزان در صــورت عــدم مصــرف در چهــار
ســاعت پیــک ،در ســایر ســاعات بصــورت رایــگان از انــرژی بــرق
مصرفــی برخــوردار خواهنــد شــد.
وی ادامــه داد :مــا بــه راحتــی میتوانیــم در بخــش صنعــت 12
درصــد ،کشــاورزی  9درصــد ،تجــاری و اداری تــا  2درصــد و
خانگــی نیــز تــا  17درصــد کاهــش مصــرف را رقــم بزنیــم کــه
در ایــن زمینــه مــا بــرای مشــترکین پرمصــرف اعمــال جرایــم را
مدنﻈــر قــرار دادیــم.

کاهش مصرف برق باتغییرساعات کار ادارات
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه شناســایی
 16هــزار مشــترك پرمصــرف بــرق در اســتان بــا رقــم مصــرف
بیــش از  300کیلــووات ســاعت در مــاه گفــت :مــا انتﻈــار داریــم
کــه پــﺲ از تاییــد اســتاندار اردبیــل تﻐییــر ســاعات ادارات را در
اردبیــل در ایــام پیــک مصــرف بــرق اعمــال کنیــم کــه براســاس
بخشــنامههای ارســالی ســاعات ادارات از  6:30صبــﺢ تــا 13:30
ظهــر خواهــد شــد.
محمــدی اﺿافــه کــرد :ســال گذشــته ایــن تﻐییــرات ســاعات
ادارات در اســتان اعمــال نشــد ولــی امیدواریــم از اول تیرمــاه تــا
 20مــرداد ایــن تﻐییــر ســاعات در کنــار اســتفاده از  85دســتگاه
دیــزل ژنراتــور در دســتگاههای اجرایــی در ســاعات پیــک مصــرف
اعمــال شــود.
وی از نصــب کنتورهــای هوشــمند ویــﮋه کشــاورزان و همﭽنیــن
اســتفاده دســتگاههای اجرایــی از انــرژی تجدیدپذیــر خبــر داد
و بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه امســال ســهمیه تعریــﻒ شــده
اســتان اعــالم شــده تالشــمان بــر ایــن خواهــد بــود تــا بــا همراهــی
هموﻃنــان خاموشــیها را اعمــال نکنیــم.

کسب رتبه برتر شرکت توزیع برق استان
در حوزه صیانت از حقوق شهروندی

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل
در میــان دســتگاههای اجرایــی اســتان،
موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در حــوزه
صیانــت از حقــوق شــهروندی وعفــاف و
حجــاب و پشــتیبانی از مدافعــان حــرم  ،بــر
اســاس ارزیابــی هــای ســال  96شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان اردبیــل  ،مراســم
تجلیــل از دســتگاه هــای برتــر اســتان در
ســالن شــهید رجایــی اســتانداری اردبیــل و

بــا حضــور مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی
اســتاندار و مدیــران دســتگاههای اجرایــی
اســتان برگــزار شــد و از مدیرعامــل
شــرکت بــه دلیــل کســب رتبــه برتــر در
حــوزه صیانــت از حقــوق شــهروندی وعفاف
و حجــاب بــرای ســومین ســال متوالــی و
کســب رتبــه برتــر در حــوزه پشــتیبانی از
مدافعــان حــرم بــرای دومیــن ســال متوالی
بــا اهدالــوح و تندیــﺲ جداگانــه تقدیــر بــه
عمــل آمــد.

شماره 31

اخبار شهرستان ها
مدیر امور 2برق اردبیل خبر داد
رفع ﺿعﻒ برق در مﺤله شیﺦ کلﺨوران اردبیل

مدیــر امــور 2بــرق اردبیــل
از احــداث شــبکه فشــار
ﺿعیــﻒ هوایــی بــا کابــل
خودنگهــدار بــه ﻃــول
 2500متــر جهــت رفــع
ﺿعــﻒ بــرق در محلــه
شــیﺦ کلخوران شهرســتان
اردبیــل خبــر داد.
عبدالهیــان گفــت :پــﺲ از
بررســی و بازدیــد میدانــی مشــخص شــد ﺿعــﻒ برق ،ناشــی
از زیــاد بــودن ﻃــول و بــار فیــدر شــبکه و پاییــن بــودن
ﺿخامــت ســیم هــای مســی بــوده اســت.
وی بیــان کــرد :در ایــن پــروژه کابــل خودنگهــدار نمــره 70
بــه ﻃــول  2500متــر و یــک فیــدر جدیــد جهــت کاهــش
بــار و افــت ولتــاژ احــداث شــد و  10اصلــه پایــه بتونــی
 9/400نصــب شــد .الوه بــر رفــع ﺿعــﻒ بــرق و رﺿایــت
مشــترکین جهــت پیشــگیری از ســرقتهای متعــدد ســیم
هــای شــبکه بــرق تاﺛیــر بــه ســزایی دارد.
روستای علی آباد گلمغان برق دار شد

مدیــر امــور 2بــرق اردبیــل
از اتمــام بــرق رســانی
بــه روســتای علــی آبــاد
گلمﻐــان خبــر داد.
عبدالهیــان در مــورد
اجــرای پــروژه بــرق
رســانی بــه روســتای علــی
آبــاد گلمﻐــان گفــت :بــا
احــداث  2دســتگاه پســت
هوایــی هــر کــدام بــه ظرفیــت  75کیلــو ولــت آمپــر و
احــداث شــبکه فشــار ﺿعیــﻒ بــا کابــل خودنگهــدار نمــره
 70بــه ﻃــول  2880متــر و بــا اعتبــار بالــﻎ بــر ششــصد
و بیســت میلیــون تومــان ،مــردم روســتا از نعمــت بــرق
برخــوردار شــدند.

احداث چراﻏهای روشنایی معابر
در ورودی کلﺨوران
وی گفــت :در راســتای خدمــت رســانی بــه مــردم و تســهیل
در عبــور و مــرور ،روشــنایی معابــر ورودی کلخــوران تامیــن
شد .
مدیرامــور  2بــرق اردبیــل افــزود :روشــنایی معابــر ورودی
کلخــوران ،بــا احــداث 250متــر کابــل خودنگهــدار ونصــب
7اصلــه تیــر بتونــی و نصــب  7دســتگاه چــراغ روشــنایی
معابرتامیــن شــد.
احیاء نقاط رینگ فیدرهای فشار متوسﻂ امور1و 2و
احداث پست هوایی در بزرگراه مقدس اردبیلی

عبدالهیــان بیــان کــرد :ﺿمــن تامیــن روشــنایی معابر مســیر
مــورد نﻈــر ،امــکان رینــگ شــبکه فشــار ﺿعیــﻒ در پســت
هوایــی محلــه شــیﺦ کلخــوران و افزایــش قابلیــت اﻃمینــان
شــبکه شــد.
وی یــادآور شــد :ترمیــم کابــل روغنــی مابیــن پســت زمینی
تــی بــی تــی )امــور(1و پســت زمیــن اتوترانزیــت )امــور(2
بــا نصــب مفصــل تبدیلــی کابــل روغنــی بــه کابــل خشــک
انجــام شــد.
مدیــر امــور  2بــرق اردبیــل در مــورد اجــرای ایــن پــروژه
افــزود :بــا اخــذ مجــوز حفــاری و نصــب  2اصلــه پایــه 12
متــری  ،کابــل کشــی منــو فــاز بــه ﻃــول  74متــر ونصــب 2
دســتگاه ســرکابل تبدیلــی وخشــک و یــک دســتگاه مفصــل
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تبدیلــی روغنــی بــه خشــک احیــاء نقــاط رینــگ برقرارشــد.
عبدالهیــان تصریــﺢ کــرد :بــر اســاس برنامــه امــور دو تــا
ماههــای آینــده پــﺲ از احــداث پســت هوایــی بــه قــدرت
 250کیلــو ولــت آمپــر  ،ﺿعــﻒ بــرق محلــه ســجادیه رفــع
خواهــد شــد.
مدیر امور 3برق اردبیل خبر داد
اجرای طرح روشنایی معابر بزرگراه میﻼد اردبیل

مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل از اجــرای ﻃــرح روشــنایی
معابــر بزرگــراه میــالد اردبیــل خبــر داد.
واحــدی گفــت :ایــن ﻃــرح بــا توجــه بــه درخواســت هــای
مکــرر مردمــی و تســهیل در تــردد وســایل نقلیــه در ایــن
بزرگــراه و بهبــود مبلمــان شــهری از ســال  97در دســتور
کار ایــن شــرکت قــرار گرفــت کــه تاکنــون بــا پیشــرفت
فیزیکــی  80درصــد در حــال اجــرا اســت .
وی افــزود  :در اجــرای ﻃــرح  31اصلــه پایــه فلــزی چنــد
وجهــی  12متــری بــه همــراه  62دســتگاه چــراغ ال ای دی
 100وات و 1200متــر کابلکشــی فشــار ﺿعیــﻒ زمینــی
بــا کابــل  4*16مســی و یــک دســتگاه پســت هوایــی 25
کیلوولــت آمپراحــداث شــد ه کــه در آینــده نزدیــک بــه بهره
بــرداری خواهــد رســید.
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل بیــان کــرد :در اجــرای ایــن
پــروژه ،جهــت ســهولت در بهــره بــرداری و رعایــت ایمنــی
فــردی در برخــورد بــا ایــن تاسیســات ،کلیــه اســتانداردهای
شــرکت توزیــع رعایــت شــده اســت.
احداث پست هوایی کﻢ تلﻔات در خیابان عطایی

مدیــر امــور  3بــرق اردبیــل از احــداث پســت هوایــی کــم
تلفــات در خیابــان عطایــی خبــرداد.
واحــدی اجــرای ایــن پــروژه را بــه دلیــل رفــع ﺿعــﻒ بــرق
شــبکه و تعدیــل بــار پســت زمینــی دانشــگاه  2عنــوان کــرد
و گفــت :جهــت افزایــش رﺿایــت منــدی مشــترکین بــا
احــداث پســت هوایــی کــم تلفــات بــه ظرفیت160کیلولــت
آمپــر و برقــراری ســه فیــدر فشــار ﺿعیﻒ،مشــکل ﺿعــﻒ
بــرق در خیابــان عطایــی و کوچــه هــای منشــعب بــه آن
برﻃــرف شــد.
در راســتای خدمــت رســانی بــه مــردم ،تســهیل در عبــور
مــرور و بهبــود مبلمــان شــهری ،روشــنایی معابــر خیابــان
 28متــری شــهرك کوﺛــر )بلــوك  (14احــداث و بــه بهــره
بــرداری رســید.
مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل افــزود :بــا نصــب  6اصلــه تیــر
بتنــی و احــداث شــبکه فشــار ﺿعیــﻒ بــه ﻃــول  195متــر
و نصــب چــراغ هــای روشــنایی معابــر ،روشــنایی ایــن مســیر
تامین شــد.
واحــدی گفت:عــالوه بــر تامیــن روشــنایی ایــن مســیر ،
نقطــه رینــگ و تعــادل بــار بیــن فیدرهــای فشــار ﺿعیــﻒ
پســت هــای هوایــی شــماره یــک و شــماره دو شــهرك کوﺛر
)بلــوك  (14ایجــاد شــد.
احداث پست هوایی کﻢ تلﻔات
در بلوک  7شهرک کوﺛر

مدیــر امــور ســه بــرق اردبیــل گفــت :پســت هوایــی کــم
تلفــات در بلــوك  7شــهرك کوﺛــر جهــت رفــع ﺿعــﻒ بــرق
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شــبکه و تعدیــل بــار
پســت هوایــی 3کوﺛــر
احــداث شــد.
واحــدی در مــورد اجــرای
ایــن پــروژه افــزود :جهــت
اجــرای ﻃــرح هــای
کاهــش تلفــات و باتوجــه
بــه بررســی بــه عمــل
آمــده مبنــی بــر ﺿعــﻒ
بــرق و همﭽنیــن فــول
بــار بــودن پســت هوایــی
 3کوﺛــر ،پســت هوایــی
کــم تلفــات بــه ظرفیــت  160KVAدر بلــوك  7شــهرك
کوﺛــر احــداث شــد .
وی ادامــه داد :احــداث ایــن پســت هوایــی بــا برقــراری
ســه فیــدر فشــار ﺿعیﻒ،موجــب بهبــود ولتــاژ شــبکه
توزیــع و کاهــش بــار پســت  3کوﺛــر و افزایــش رﺿایتمنــدی
مشــترکین شــد .
سرپرست مدیریت برق کوﺛر
احداث شبکه هوایی 400ولت هوایی در کوﺛر

سرپرســت مدیریــت بــرق
شهرســتان کوﺛرگفــت:
بــا نصــب  6اصلــه
تیربتونــی 9متــری و
احــداث 165مترشــبکه
فشــارﺿعیﻒ هوایــی
بــه 12مشــترك جدیــد
برقرســانی شــد.
ســاعدی درادامــه افزود:با
ایــن اقــدام ﺿمــن
برقرســانی بــه مشــترکین
جدیــد روســتای النکــش
کوﺛــر،
شهرســتان
تفکیــک فیدروافزایــش قــدرت مانورجهــت کاهــش تلفــات
صــورت گرفــت.
وی عنــوان کــرد :همزمــان بــا اجرایــی ایــن پــروژه اصــالح
ارتبــاط شــبکه در چندیــن نقطــه و اصــالح کابــل تعــدادی
از مشــترکان ســابق نیــز انجــام گرفــت .
برگزاری مانور تعمیرات
برروی فیدر  5و 6شهرستان کوﺛر

سرپرســت مدیریــت
شهرســتان
بــرق
مانــور
کوﺛرگفــت:
تعمیــرات خــط بــرروی
فید ر 5و 6کو ﺛر تو ســط
اکیــﭗ خــط گــرم برگــزار
شــد .
سرپرســت بــرق کوﺛــر
بــا اشــاره بــه تاکیــد
مدیرعامــل شــرکت
تحقــق
درخصــوص
شــاخص هــای برنامــه
ریــزی شــده جلوگیــری ازانــرژی توزیــع نشــده ،عنــوان
کرد:درایــن مانــور تعــداد  40عــدد مقــره ســوزنی تعویــﺾ و
ارتبــاط پســت هوایــی روســتای فیــروز آباداصــالح ،و یــک
اصلــه تیــر در فیــدر  6در ورودی شــهر گیــوی نصــب شــد.
ســاعدی گفــت :باانجــام ایــن مانــور از اعمــال خاموشــی
بــر روی فیــدر  6شــهر گیــوی بهمــراه  10روســتا و فیــدر5
مرکــز بخــش فیــروز بهمــراه 33روســتای شــعبه بــرق
فیروز،جلوگیــری خواهــد شــد.
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نشریه خبری  -آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل:

اخبار شهرستان ها
تعمیر و اصﻼح روشنایی معابر شهر سرعین
مدیــر بــرق ســرعین از تعمیــر و اصــالح روشــنایی
معابــر شــهری خبــر داد و افــزود :از آن جائــی کــه شــهر
ســرعین یــک شــهر توریســتی مــی باشــد  ،مدیریــت
بــرق ســرعین اهتمــام ویــﮋه ای بــه معابــر شــهری
داشــته و ســعی بــر رفــع هــر چــه ســریعتر هــر گونــه
خاموشــی معابــر دارنــد .
موســوی ادامــه داد  :در همیــن راســتا ﻃــی روزهــای
اخیــر بــا بررســی دقیــق معابــر خامــوش خیابــان هــای
اصلــی و کمربنــدی حــدود  50چــراغ خامــوش رفــع
عیــب شــد.
وی در پایــان از عمــوم همشــهریان خواســت هــر گونــه
خاموشــی معابــر را بــه ســامانه  121اﻃــالع دهنــد ،تــا
در کمتریــن زمــان ممکــن نســبت بــه رفــع خاموشــی
اقــدام گــردد.
ﺟﻤﻊ آورى اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮق ﺳﺮﻋﯿﻦ
مدیــر بــرق ســرعین از جدیــت ایــن مدیریــت در جمــع
آوری انشــعابات غیــر مجــاز خبــر داد و گفــت :ایــن
مدیریــت بــرای برقــراری انشــعابات قانونــی و مجــاز
بــرای کلیــه متقاﺿیــان در حــوزه جﻐرافیایــی ایــن واحــد
آمــاده اســت وکلیــه اکیــﭗ هــا ماموریــت یافتــه انــد تــا
هــر گونــه انشــعاب غیــر مجــازرا جمــع آوری نمــوده و
بــه درخواســت انشــعاب مشــترکین بــه ویــﮋه تبدیــل
انشــعاب غیــر مجــاز بــه انشــعاب قانونــی در چارچــوب
قوانیــن اقــدام نماینــد.
اصﻼح شبکه  20کیلوولت روستای آﻗبﻼق
مدیــر بــرق خلخــال بــا بیــان اینکــه خــط  20کیلوولــت
مســیر روســتای کهــران تــا آقبــالق کوﺛراصــالح
شــد ،گفــت :همــکاران تالشــگر بــرق خلخــال  ،خــط
20کیلوولــت بــه ﻃــول  15کیلومتــر مســیر روســتای
کهــران تاآقبــالق کوﺛررااصــالح کردنــد.
ســیدی افزود:درایــن عملیــات کــه اکیــﭗ هــای بــرق
شــاهرود وهشــجین نیــز حضورداشــتند،تعداد85
عــدد مقــره ســوزنی)میخی( 72،عــدد مقــره بشــقابی
)کششــی(و 20عددپیــن ﻃرفیــن اصــالح و  6فاصلــه
خــط نیــز چرخگــذاری شــد.
وی همﭽنیــن در خصــوص مــدت زمــان عملیــات اصالح
شــبکه  20کیلوولــت روســتای آقبــالق گفت:ایــن
عملیــات بــا تــالش همــکاران تالشــگر مدیریــت بــرق
خلخــال تنهــا در  2ســاعت انجــام شــد.

نیروگاه خورشیدی در  5پاسگاه مرزی
استان اردبیل احداث شد

دیدار اعﻀای شورای شهر و شهردار نیر با
مدیرعامل شرکت برق

در ایــن دیــدار رئیــﺲ شــورای شــهر نیــر بــا تبریــک
مــاه مبــارك رمضــان و آرزوی قبولــی ﻃاعــات و عبــادات
از زحمــات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تشــکر و در
خصــوص برقرســانی بــه منطقــه گردشــگری بوالقــالر
وکمــﭗ هــای موجــود درخواســت مســاعدت کردنــد.
در ادامــه شــهردار نیــر از اتمــام ﻃــرح جامع گردشــگری
بوالخــالر و منطقــه گردشــگری خبر داد.
در ایــن دیــدار مدیرعامــل شــرکت بــرق اســتان اردبیــل
در خصــوص آمــاده ســازی ﻃــرح و مقدمــات کار بــه
مدیــر بــرق نیــر دســتورات الزم را صــادر کردنــد.
درخشش همکار و فرزند یکی از همکاران شرکت
در مسابقات جهانی هنرهای رزمی 2019

همــکار شــاغل در امــور یــک و فرزنــد یکــی از همــکاران
در مســابقات جهانــی هنرهــای رزمــی  2019خــوش
درخشــیدند.
مســابقات جهانــی هنرهــای رزمــی  2019در کشــور
ارمنســتان )ایــروان( برگزار شــد و افشــین امینــی همکار
شــاغل در امــور یــک بــه عنــوان ســرمربی و بازیکــن و
محمــد عباســی فرزنــد مهنــدس عباســی ،معــاون برنامه
ریــزی و مهندســی شــرکت بــه عنــوان بازیکــن تیــم
ملــی کونــگ فــو موفــق بــه کســب مــدال ﻃــالی ایــن
دوره از مســابقات شــدند.

حســن محمــدی گفــت :در راســتای عمــل بــه مصوبــه هیئــت وزیــران
در خصــوص تامیــن حداقــل  20درصــد بــرق مصرفــی وزارتخانــه هــا،
موسســات ،شــرکت هــای دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی از انــرژی
هــای تجدیدپذیــر و سیاســت هــای وزارت نیــرو  5 ،نیــروگاه خورشــیدی در
 5پاســگاه مــرزی اســتان اردبیــل بــه شــرح ذیــل احــداث شــد.
 نیروگاه خورشیدی  3,24کیلووات تکفاز پاسگاه سرباز وﻃن -رﺿی نیــروگاه خورشــیدی  3,24کیلــووات ســه فــاز پاســگاه پاشــنه ور-گرمی)اینــی(
 نیــروگاه خورشــیدی  3,24کیلــووات تکفــاز پاســگاه گــوك تپــه -بیلــهســوار
 نیروگاه خورشیدی 3,24کیلووات تکفاز پاسگاه زرگر -بیله سوار نیــروگاه خورشــیدی 3,24کیلــووات تکفــاز پاســگاه ریختــه گــر -بیلــهســوار
وی بــا بیــان اینکــه مجمــوع قــدرت نامــی نصــب شــده معــادل 16,2
کیلــووات اســت ،یــادآور شــد :گــران بــودن ســوخت هــای فســیلی ،مقــرون
بــه صرفــه بــودن اســتفاده از انــرژی خورشــیدی ،حفاظــت از محیــط زیســت
و رایــگان بــودن منبــع عﻈیــم خــدادادی خورشــید از جملــه علــل اســتفاده
از ایــن انــرژی بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز اســت.

صﻼحیت حرفه ای پرسنل شرکتهای پیمانکاری

ﻃبــق ابالغیــه هــای شــرکت توانیــر تکلیــﻒ شــده اســت ،پرســنل شــرکتهای
پیمانــکاری مــی بایســت جهــت کســب صالحیــت حرفــه ای دوره هــای
آموزشــی مشــاغل  16گانــه را بگذراننــد ،در ایــن راســتا در کمیتــه تعییــن
صالحیــت پیمانــکاران مقــرر گردیــده اســت شــرکتهای پیمانــکاری کــه پرســنل
آنهــا دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز را تــا پایــان خــرداد مــاه ســال  98ﻃــی
ننماینــد عقــد قــرارداد پیمانــکاری ممنــوع مــی باشــد .
آموزش مدیریت مصرف برق در مدارس استان

حضــور همــکاران دفتــر روابــط عمومــی در مدرســه پســرانه دکتــر شــریعتی
شهرســتان نیــر روز یکشــنبه  22اردیبهشــت مــاه ســالجاری جهــت آمــوزش
مدیریــت مصــرف بــرق
اســتفاده بهینــه و بــه موقــع از انــرژی الکتریکــی و مدیریــت درســت گامــی
موﺛــر بــه منﻈــور جلوگیــری از هــدر رفــت و صرفــه جویــی بــرق اســت در
ایــن راســتا همــکاران دفتــر روابــط عمومــی بــا حضــور در مــدارس و اجــرای
ﻃــرح همیــار بــرق  ،راهکارهــای مدیریــت مصــرف بــرق را بــرای دانــش آمــوزان
تشــریﺢ مــی نماینــد.

همکاران گرامی
جنــاب آﻗایــان رســول علــی دوســت ،بهمــن حیــدری ،هوشــنگ
شــهبازی ،طاهــر وجدانــی ،زکــی الــه فتﺤــی ،نصــرت رمﻀانــی

ﻣﺼﯿﺒــﺖ وارده را ﺗﺴــﻠﯿﺖ ﻋــﺮض ﻧﻤــﻮده و از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧــﺪ
ﺳــﺒﺤﺎن ﺑــﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮﻣــﺎن ﻏﻔــﺮان و رﺣﻤــﺖ اﻟﻬــﻰ
و ﺑــﺮاى ﺣﻀــﺮت ﻋﺎﻟــﻰ و دﯾﮕــﺮ ﺳــﻮﮔﻮاران ﺻﺒــﺮ و
ﺷــﮑﯿﺒﺎﯾﻰ ﻣﺴــﺌﻠﺖ ﻣــﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿــﻢ.
روابﻂ عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ﻧﻘﻞ مﻄاﻟﺐ ﺑا ذﮐر ماﺧﺬ آزاد است
ﻫﯿﺌت ﺗﺤریریﻪ در ﺧﻼﺻﻪ ﻤﻧﻮدن مﻄاﻟﺐ مﺨﺘار است
اردﺑﯿﻞ -شهرک اداری ﺑﻌﺜت )ﮐارشﻨاسان(  -دفﱰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمﯽ
ﻤﻧاﺑر٠٤٥-33٧٤1٦1٦ :
ﺗﻠﻔن ٠٤٥-33٧٤3٤1٧
ساماﻧﻪ ﭘﯿام ﮐﻮﺗاه  1٠٠٠٤٥1٠٠٠1٢1وب سایت www.aped.ir :
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دوماﻫﻨامﻪ داﺧﻠﯽ ﴍﮐت ﺗﻮزیﻊ ﻧﯿروی ﺑرق اسﺘان اردﺑﯿﻞ
مﺪیر مﺴﺌﻮل  :مﻨﻮﭼهر مﻮﻻیﯽ
ﴎدﺑﯿر  :مهرداد سﻠﯿﻤﯽ
ﻫﯿﺌت ﺗﺤریره  :ﺣﺴﯿن ﻗﺪیﻤﯽ  -یﺤﯿﯽ ﺑﻨﺪﻋﻠﯿﺰاده  -ﺣبﯿﺐ اﺣﺪزاده
رویا اﻟﻠهﻘﻠﯽ ﭘﻮر  -سﯿﺪ ﺣﺴﯿن یﻮسﻔﯽ سادات

فروردین و اردیبهشت 1398

اولین نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شمالغرب کشور
در اردبیل افتتاح شد

باحضورمســئوالن اســتانی اولیــن نیــروگاه یــک
مگاواتــی خورشــیدی شــمالﻐرب کشــور بــا
میانگیــن تولیــد  5000کیلــوات ســاعت در روز
،درزمینــی بــه مســاحت  3هکتــار درشهرســتان
اردبیــل و باهــدف تحقــق شــعار»رونق تولیــد«
بــه بهــره بــرداری رســید
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل
درآییــن بهــره بــرداری ازایــن پــروژه بــه
ســرمایه گــذاری یکصدمیلیــارد ریالــی بخــش
خصوصــی اشــاره کــرد و افــزود :ایــن نیــروگاه
در زمینــی بــه مســاحت ســه هکتــار بــا اعتبــار

 100میلیــارد ریــال توســط بخــش خصوصــی
احــداث شــده اســت.
نصب  3هزار و  230عدد پنل خورشیدی

وی بیــان کــرد :در ایــن نیــروگاه ســه هــزار و
 230عــدد پنــل خورشــیدی نصــب شــده و بــا
بهــره بــرداری از آن بــرای  10نفــر بــه ﻃــور
مســتقیم اشــتﻐالزایی و بــرق مــورد نیــاز 650
خانــوار تامیــن مــی شــود.
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت توزیــع
بــرق اســتان خریــد تضمینــی بــرق تولیــدی
ایــن واحــد را بــه مــدت  20ســال متعهــد شــده

اســت ،بیــان کــرد :شــرکت توزیــع بــرق اســتان
خریــد تمامــی بــرق تولیــدی توســط اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی را بــه مــدت  20ســال
تضمیــن مــی کنــد.
وی افــزود :مجــوز احــداث ایــن نیــروگاه در
شــهریور مــاه  97صــادر شــد و عملیــات اجرایــی
آن  120روز بــه ﻃــول انجامیــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد بــرق توســط
نیــروگاه هــای تجدیــد پذیــر و پــاك یکــی از
مزیــت هــای مهــم ایــن نیــروگاه هاســت،
اﺿافــه کــرد :در ایــن زمینــه بــا مشــارکت بخش
خصوصــی و ســرمایه گــذاران و از ﻃریــق ارائــه
تســهیالت کــم بهــره برنامــه هــای مناســبی
تدویــن شــده و تمــام ایــن مــوارد بــا هــدف
توســعه انــرژی هــای نــو مبنــای کار قــرار
گرفتــه اســت.
محمــدی گفــت :امــروزه دوران اســتفاده از
ســوخت هــای فســیلی بــرای تولیــد بــرق بــه
پایــان رســیده و اســتفاده از انــرژی هــای پــاك
از جملــه انــرژی خورشــیدی یــک ﺿــرورت
بــرای دســتیابی بــه اهــداف زیســت محیطــی
جامعــه مــی باشــد.
وی گــران بــودن ســوخت هــای فســیلی ،
مقــرون بــه صرفــه بــودن اســتفاده از انــرژی
خورشــیدی ،حفاظــت از محیــط زیســت

و رایــگان بــودن منبــع عﻈیــم خــدادادی
خورشــید را از جملــه علــل اســتفاده از ایــن
انــرژی بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز ذکــر
کــرد.
اولویت اصلی شرکت برق راه اندازی
انرژی تجدید پﺬیر

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل اظهــار کــرد :یکــی از اولویــت هــای
اصلــی شــرکت بــرق اســتان اردبیــل در ســال
 98توســعه و راه انــدازی انــرژی تجدیــد پذیــر
اســت و بــرای همیــن برنامــه هــای مناســب و
مدونــی در نقــاط مختلــﻒ اســتان اجــرا خواهــد
شــد تــا بــه شــاخص هــای ایــده آل در ایــن
زمینــه برســیم.
محمــدی ادامــه داد :تــالش مــی شــود 20
درصــد بــرق مــورد نیــاز نهادهــای دولتــی ایــن
اســتان از ﻃریــق انــرژی پــاك تامیــن شــود و
ادارات دولتــی موظــﻒ هســتند اقــدام الزم را
بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز خــود از ایــن
ﻃریــق انجــام دهنــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
اردبیــل گفــت :بــا افتخــار بایــد اعــالم کــرد کــه
بــه غیــر از  17آبــادی زیــر پنــﺞ خانــوار همــه
شــهرها ،روســتاها و آبــادی هــا در ایــن اســتان
از نعمــت بــرق برخوردارنــد.

شیوه جدید برای دریافت بهای برق استان اردبیل
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه
قبــﺾ هــای کاغــذی بــرق از اول
مهرمــاه ســالجاری حــذف مــی شــود،
گفــت :صورتحســاب بــرق مصرفــی
از ﻃریــق پیامــک بــه شــماره تلفــن
همــراه مشــترکین ارســال خواهــد
شــد.
وی بــا اعــالم اینکــه هــم اســتانی
هــای عزیــز جهــت دریافــت قبــﺾ
هــای الکترونیکــی  ،بایــد در اســرع
وقــت نســبت بــه ﺛبــت و یــا اصــالح
شــماره تلفــن همــراه خــود اقــدام
کنند،افــزود :روش هــای مختلفــی
جهــت ﺛبــت و یــا اصــالح شــماره
تلفــن همــراه مشــترکین در نﻈــر

گرفتــه شــده اســت.
وی عنــوان کــرد :ارســال شــماره
اشــتراك  8رقمــی قبــﺾ بــرق بــه
صــورت التیــن بــه ســامانه پیامکــی
 10000451121از ﻃریــق شــماره
همــراه مــورد نﻈــر مراجعــه بــه
صفحــه اول ســایت شــرکت بــه آدرس
 www.aped.irآیکــون ﺛبــت
شــماره تلفــن همــراه جهــت دریافــت
قبــوض الکترونیکــی ،مراجعــه بــه
ســامانه خدمــات غیرحضــوری بــه
آدرس
https://emoshtarak.aped.ir

اعــالم شــماره تلفــن همــراه بــه
ماموریــن کنتورنویــﺲ در محــل و
مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان اســت.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ روز ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

دوره مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته در شرکت توزیع برق استان برگزار شد
دوره آموزشــی رفتــار ســازمانی پیشــرفته باحضورمعاونیــن ،مدیــران ســتادی و مدیــران واحــد هــای تابعــه بــا
مدرســی نعمتــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه ﻃباﻃبایــی  25فروردیــن در ســالن اجتماعــات شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل برگــزار شــد.
در ایــن مراســم عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه ﻃباﻃبایــی ســرمایه انســانی را ارزشــمند تریــن دارایــی
ســازمان و رکــن اساســی توســعه بیــان کــرد و گفــت :نیــروی انســانی هــر ســازمان ،یکــی از عوامل اصلــی حیات
آن ســازمان اســت و از ایــن رو شــناخت انســان بــرای مدیریــت بــر انســان اﺛربخــش و ﺿــروری اســت.
نعمتــی یــادآور شــد :رفتــار ســازمانی تالشــهای نﻈــام منــد بــرای شــناخت و درك رفتــار انســان در ســازمانها
اســت تــا بــا کنتــرل رفتــار و اســتفاده از
آن ،تحقــق اهــداف ســازمانی امــکان پذیــر
شــود.
وی مکانیــزم تصویــر ســازی در ذهــن،
خــود آگاه و نــا خــودآگاه ،تاﺛیــر اســترس
و هیجــان بــر رفتــار و گــره هــای ذهنــی
و چگونگــی بــاز کــردن گرههــای ذهنــی
را بــا تکنیکهــای مدیریتــی ،واقعیــت
درمانــی و  ...را تشــریﺢ کــرد.

