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با حضور خبرنگاران و مدیرعامل توزیع برق 
استان و مدیرکل محیط زیست استان اجراي 
طرح ملی قبض سبز ،حذف قبوض کاغذي 
برق همزمان با هفته محیط زیست در استان 

مرکزي  کلید خورد.
مهندس محمد اله داد در نشست خبري که به 

مناسبت 
صنعت برق برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
هفته محیط زیست اظهار کرد: توسعه پایدار و 
مدیریت مصرف زیرمجموعه  حفاظت محیط 

زیست و توجه به طبیعت است و روز 
خرداد از امسال به عنوان روز مدیریت مصرف 

برق نامگذاري شده است .
وي افزود: به علت ارزان بودن قیمت برق 
دغدغه هاي موجود در راستاي صرفه جویی و 
مدیریت مصرف برق نتیجه مطلوب نمی دهد و 

قیمت هاي برق چندان براي مردم دغدغه 
آفرین نیست.

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي از اجراي طرح ملی قبض سبز خبر داد 
و گفت: حذف قبض هاي کاغذي  ازابتداي 
مهرماه امسال به حفظ محیط زیست کمک 

شایانی خواهد کرد.
مهندس اله داد اضافه کرد: ارتقا ي سطح 
خدمات و رفاه مشترکین، بهره مندي از 
فناوري هاي نو، توسعه دولت الکترونیک، 
صرفه جویی اقتصادي، حفظ محیط زست و ... 
از جمله اهداف رونمایی از طرح ملی قبض 

سبز است .
وي ادامه داد: در طول سال براي مشترکین 
عادي 6 دوره قبض و براي مشترکین دیماندي 
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حدودا 4میلیون و 

سال است و در سال هاي گذشته براي کاهش 
مصرف کاغذ سعی شده از حداقل فضاي 
ممکن براي صدور قبض استفاده شود ولی 
هنوز هزینه هاي بسیاري را براي تهیه قبوض 

متحمل می شویم.

میرزایی افزود: فعالیت هاي زیست محیطی 
توزیع برق استان به صورت مستمر می باشد و 

الگویی شایسته براي سایر دستگاه ها است.

وي ادامه داد: به همت شرکت توانیر تصمیم بر 
این شده که از یکم مهر ماه جاري قبوض 
کاغذي حذف و و در ماه مهر ،مهر بیشتري به 
درختان بورزیم به جاي آن از طریق ارسال 

پیامک اطالعات قبض ارسال و قابلیت 
پرداخت ایجاد شود.

مهندس اله داد افزود: سالیانه هزینه هاي 
گزافی  ناشی از صدور، چاپ و توزیع قبوض 
وجود دارد که با حذف قبض کاغذي عمده این 

مبلغ صرفه جویی می شود .
وي گفت: الزمه این امر داشتن شماره همراه 

مشترکان یا مصرف کنندگان برق است که 
متاسفانه در سال هاي گذشته این شماره ها را 
به طور کامل دریافت نکرده ایم و سه ماه 
فرصت هست تا این شماره ها به طور کامل 

جمع آوري شوند .
مهندس اله داد بیان کرد: ارسال شماره شناسه 

قبض به شماره پیامکی 
الزاما با شماره تلفن همراه مورد نظر، تماس با 

شماره تلفن 
مراجعه به وسایت شرکت توزیع نیروي برق از 
راه هاي درج شماره تلفن همراه مصرف کننده 

انشعاب برق  مشترکان در اسرع وقت است .

مهندس اله داد با بیان اینکه حدود 
رشد مصرف برق نسبت به سال گذشته رخ 
داده است، اظهار کرد: تابستان امسال علیرغم 
اینکه بارندگی خوبی رخ داد و این تلقی در 
ذهن ها وجود دارد که با این بارندگی نباید 
خاموشی داشته باشیم، اما با این بارندگی تنها 
6 هزار مگاوات ظرفیت ذخیره برقابی صورت 
گرفته در نتیجه هنوز هم جاي نگرانی در این 

راستا وجود دارد .

مدیرعامل برق شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي بابیان اینکه نیازمند همراهی 

مردم در مدیریت مصرف برق 
هستیم،افزود:تابستان امسال از ظرفیت و 
مشارکت صنایع و کشاورزان براي گذر از پیک 

استفاده خواهیم کرد .
وي ادامه داد: با مشارکت هوشمندانه صنایع ، 
کشاورزان ، ادارات و مردم در مدیریت مصرف 

برق ،خاموشی نخواهیم داشت.

وي گفت: متاسفانه بیش از 
مصرفی در تابستان فقط براي سیستم هاي 
سرمایشی منازل، ادارات، بخش هاي تجاري و 

سایر بخش ها است که این افزایش بار 
سرمایشی در کشور به عنوان یک چالش 

محسوب می شود.
مهندس اله داد افزود: از حدود 

مگاوات پیک ثبت شده در سال گذشته، 
هزار مگاوات مربوط به سیستم هاي سرمایشی 

بوده است.

وي بابیان اینکه حدود 2درصد مصرف برق 
کشور متعلق به استان مرکزي است، افزود: 
امیدواریم با  طرح هاي مختلفی که با همکاري 
صنایع، کشاورزان، ادارات، بخش هاي تجاري 
و همراهی مردم طراحی واجرا خواهد شد از 

پیک بار تابستان به خوبی گذر  کنیم  .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي  بابیان اینکه استفاده از نور طبیعی 
نقش بسزایی در کاهش مصرف برق دارد 
،درجمع خبرنگاران از پروژه خالقانه نورگیر 
طبیعی براي اولین بار در کشور در این شرکت 

رونمایی کرد.
مهندس اله داد گفت: در کشور ما نزدیک به 
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رسد و از این مقدار 

روشنایی خانه ها به کار می رود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزي 
گفت: این شرکت از مشترکان خانگی، 
کشاورزي و صنعتی در استان مرکزي بیش از 
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وي اظهار داشت: بیشترین مطالبات توزیع 
برق مربوط به صنایع، شهرداري ها و بخش 
کشاورزي است که براي وصول آن پیگیري 

هاي الزم در دستور کار قرار دارد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 

نیروي برق استان مرکزي هم در این نشست از 
اجراي طرح افشاگري برقی خبرداد و افزود: از 
رسانه ها تقاضا داریم در صورت عدم رعایت 
مدیریت مصرف توسط دستگاه هاي اجرایی 

،مصرف آنان رارصد ، رسانه اي و افشا کنند.
مهرنوش رفیعی تصریح کرد: از آنجاکه در 

سنوات گذشته پیک استان از ساعت 
بود اما با هجوم بارهاي سرمایشی در سه سال 
اخیر این پیک در قالب شهرهاي استان به روز 

منتقل شده است.
وي ادامه داد: براي مشترکین اداري پیک 

تنظیم شده از ساعت
مشترکان کشاورزي از ساعت 

شده است. چنانچه کشاورز در این ساعت 
آبیاري را کاهش داده و یا موتور را خاموش 

کند هزینه کمتري به وي تحمیل خواهد شد .
رفیعی در خصوص تفاهم نامه هاي همکاري با 
شرکت توزیع برق بیان کرد: سال گذشته 
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شدند که این پاداش ها در قالب پرداخت 

میلیون تومان در حوزه بکارگیري مولد و سه 
میلیارد و 

جلب همکاري صنعتی ، کشاورزي ، مشترکین 
عمومی و اداري پرداخت شده است .

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع برق استان مرکزي نیز در این نشست 

گفت: 
شرکت توزیع برق استان مرکزي از خدمات 

برق استفاده می کنند که 
مشترك خانگی، 

عمومی، 
7هزار و 

مشترك سایر مصارف و 4هزار و 
روشنایی معابر هستند.

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي از راه اندازي 
سامانه آنالین رویت پذیري پیک مصرف برق 

حضور  با استان به صورت ویدیو کنفرانس
وزیرنیرو خبرداد.

مهندس محمد مرادي افزود:شرکت هاي 
توزیع برق بار مصرفی در ایام شبانه روز به ویژه 
در تابستان را به صورت لحظه اي رویت و 
اقدامات الزم را براي مدیریت مصرف و کنترل 

بار انجام می دهند.
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نشست مدیران عامل شرکت هاي توزیع 
نیروي برق منطقه یک کشور  براي گذر از 

پیک تابستان 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این 
نشست که با هدف تمرکز و پیگیري و اجراي 

برنامه  فعالیت ها پیرامون 
آمادگی در برابر پیک بار شبکه در تابستان 

پیش رو برگزار شد گفت:بیش از 
خدمات شرکت هاي توزیع برق در منطقه 
یک کشور ارائه می شود و به دلیل ترکیب 
نیروي انسانی متخصص در مجموعه صنعت 

برق کشور، خدمات ارزنده انجام شده در  
شرکت هاي توزیع برق قابل تسري به سایر 

شرکت هاست.
مهندس رخشانی مهر، هدف از برگزاري این 

جلسه را گذر از پیک 
برنامه ریزي متمرکز و مدیریت مصرف قطعاً 
براي عبور از پیک موفق تابستان ضروري 

است.
وي افزود:اخذ موافقت استانداران براي تغییر 
ساعات اداري و همکاري دستگاه هاي اجرایی 

در بحث مدیریت مصرف به ویژه در ایام پیک  
سال باید با جدیت پیگیري شود .

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر بیان 

کرد: شرکت هاي توزیع برق سهمیه پیک 
سایی در بخش هاي مختلف را باتوجه به 
پتانسیل ها و ظرفیت هاي موجود در استان  

بررسی ودراسرع وقت به توانیر اعالم کنند.
مهندس رخشانی مهر، انسجام بخشی ، 
تبادل تجارب موفق و حل مسائل و مشکالت 

شرکت هاي توزیع برق  را از دالیل مهم  
برگزاري  جلسات  دانست.

وي با ارائه و تشریح مدلی براي نظارت 
سیستماتیک برعملکرد شرکت هاي توزیع 
برق بیان کرد: با هدف ارتقاي خدمات و 
افزایش کارایی، ارزیابی شرکت هاي توزیع بر 
اساس شاخص هاي کمی قابل اندازه گیري 

در دستور کار است.
وي هدف از ارائه این مدل را شفاف سازي 
،تعریف شاخص هاي استاندارد،ایجاد بستر 
مناسب نرم افزاري و توسعه وب سرویس 
هاي مورد نیاز براي جمع آوري داده ها 

برشمرد.
مهندس رخشانی مهر بابیان اینکه طرح 
حذف قبوض کاغذي در دستور کار قرار 
دارد،افزود:بسترسازي ها و کاري سازي هاي 
الزم جهت اجراي این طرح در دست بررسی 

است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره 
به اینکه هدف ما احصا و رفع مشکالت و 
ایجاد مطالبه گري است، افزود: در این 
جلسات تعهداتی خواهیم داد و بدنبال آن 

مطالباتی خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي هم در این نشست بابیان اینکه 
استفاده از نور طبیعی نقش بسزایی در 
کاهش مصرف برق دارد ،درجمع مدیران 
ارشد توزیع برق کشور از پروژه خالقانه 
نورگیر طبیعی براي اولین بار در کشور در این 

شرکت رونمایی کرد.
مهندس محمد اله داد با بیان اینکه سهم 
عمده مصرف برق استان مرکزي دربخش 

صنایع است ،افزود:  پروژه 

ساعات تعرفه براي سومین سال متوالی در 
استان مرکزي  اجرا و نتایج آن تجزیه و 

تحلیل شده است .
در این جلسه، مدیران عامل و معاونان شرکت 

هاي توزیع حاضر، به ارائه نقطه نظرات، 
دیدگاه ها و طرح تجارب موفق خود در زمینه 

گذر از پیک بار تابستان پرداختند.
نشست مدیران عامل شرکت هاي توزیع 
نیروي برق منطقه یک کشور با حضور 
مدیران عامل، معاونان خدمات مشترکین و 

بهره برداري استان هاي اصفهان ،البرز،تهران 
،قزوین ،قم ،مشهد ، چهارمحال و بختیاري و 
مرکزي و توزیع برق شهرستان هاي اصفهان 
و تهران بزرگ  به میزبانی شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي در اراك برگزار شد.

شایان ذکر است ،مدیران ارشد توزیع برق 
کشور از  کانال زیر زمینی تاسیسات انرژي 
بازار تاریخی اراك ،ایستگاه شارژخورشیدي 
دوچرخه برقی و دکل رادیویی نصب سریع در 
مواقع  بحران  شرکت توزیع برق استان 

مرکزي بازدید نمودند.
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برگزاري نشست هماهنگی گذر از پیک منطقه یک توزیع برق کشور در اراك

مدیر توزیع برق شهرستان زرندیه از 
تعمیر 

14
مهندس فتاحی احداث 

خودنگهدار، اصالح 
کابل خودنگهدار، نصب

شبکه ، افزایش ظرفیت پستهاي هوایی، 
نصب 6دستگاه پست هوایی و 

احداث
جمله فعالیت هاي انجام شده طی 2ماه سال جاري دانست.مهندس 

فتاحی تعمیر 
،تعمیر 

هاي هوایی را از دیگر فعالیت هاي انجام شده عنوان کرد.وي  بابیان 
اینکه تعداد مشترکین شهرستان زرندیه 

2ماه سال جاري 
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مانور گروهی خبرداد.
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کیلومتر شبکه برق با انجام 

متر کابل 
متر شبکه با 
اصله تیر  در 

 متر  شبکه

المپ،تعمیر 
 کیلومترشبکه فشار متوسط ،بازدید 

 است ،افزود: طی 
 انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.

20

38
383

کیلو ولت را از 

کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
 دستگاه پست 

شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي در ارزیابی 
عملکرد دستگاه ها در حوزه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان  توسط استانداري در جایگاه سطح یک 
قرار گرفت.

ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی در خصوص رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در راستاي ماده 6 قانون توسط 
استانداري برگزار شد ،در ماده 6 قانون حمایت از مصرف 
کنندگان، دستگاه هاي اجرایی مکلف هستند، اطالعات 
تمام خدماتی که به مراجعه کنندگان عرضه می کنند را 

در اختیار مردم قرار دهند.
این ارزیابی در پنج محور اطالع رسانی، ارائه خدمت، 
نظرسنجی، رسیدگی به شکایات و آموزش و فرهنگ 

سازي از دستگاه هاي اجرایی استان صورت پذیرفت.

مانور گروهی 14تعمیرات شبکه برق در زرندیه با انجام 

رئیس هئیت مدیره کانون سراسري مسئولین ایمنی 
و بهداشت کار کشور ،مدیرکل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان مرکزي ،سرپرست سازمان فرهنگی 

،هنري ،اجتماعی و ورزشی شهرداري اراك و 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
علی عزیز  و درمانی اراك طی تقدیر نامه اي از 
آبادي مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت 

توزیع نیروي برق استان مرکزي  تقدیر نمودند.
در این تقدیر نامه آمده است: بدینوسیله از مساعی 
شایسته جناب عالی در تحقق برنامه هاي کاري 
حوزه ایمنی و بهداشت حرفه اي به عنوان مسئول 
ایمنی برتر استان مرکزي در این زمینه در سال 

1397

"
"

تقدیر و تشکر به عمل می آید.

کسب جایگاه سطح یک رعایت حقوق مصرف
کنندگان توسط توزیع برق استان مرکزي

مدیردفتر ایمنی توزیع برق استان مرکزي
مسئول  ایمنی برتر استان شناخته شد
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مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي از برگزاري 
همایش هاي مدیریت مصرف برق ویژه 

صنایع در شهرستانهاي اراك وساوه 
خبرداد.

مهرنوش رفیعی گفت: اجرا شدن اهداف 
صحیح و درست مدیریت مصرف ، کاهش 
مصرف برق و جابجایی بار در ساعات پیک 
و امضاي تفاهم نامه و پایبندي به آن 
ازجمله اهداف برگزاري همایش هاي ویژه 

صنایع است.
وي افزود: اجراي برنامه ذخیره عملیاتی و 
اجراي برنامه تعمیرات و تعطیالت ،استفاده 
از مولدهاي خود تامین ، استفاده از نیروگاه 
هاي بادي و خورشیدي از راهکار هاي موثر 

مخصوص صنایع می باشد .

رفیعی با تقدیراز کارخانه ها و کارگاه هایی 
که درسال گذشته همکاري مناسبی با 
شرکت داشته بودند عنوان کرد: امسال نیز 
نیازمند یاري صنایع  براي  گذر از پیک 

تابستان هستیم.
وي بابیان اینکه صنعت برق به عنوان یک 
زیرساخت قابل اهمیت در صنایع است، 
گفت: توسعه اقتصادي و رونق تولید وابسته 

به صنعت برق بوده به گونه اي که اگر 
زیرساخت این صنعت دچار اختالل شود، 
صنایع دیگر نیز متحمل خسارات سنگین 

خواهند شد.
گفتنی است،در این همایش ها به صنایعی 

که در سال 
زمینه پاسخگویی بار داشته اند جوایزي 

اهدا شد.

 بیشترین همکاري را در 97

همایش مدیریت مصرف برق ویژه صنایع استان مرکزي

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: مقاوم سازي تاسیسات برقی  

اولویت فعالیت هاي  این شرکت است.
مهندس محمد اله داد در اولین جلسه شوراي 
معاونین که در سال جاري برگزارشد،ضمن 
تقدیر از فعالیت هاي سختکوشانه همکاران  در 
سال گذشته در راستاي محقق شدن  چشم 
انداز و شاخص هاي تبیین شده در زمینه هاي 
وصول مطالبات ،کاهش تلفات و کاهش قطعی 
ها ،بیان کرد: دستیابی این موفقیت ها بدون 

همدلی و تالش همکاران میسر نمی شد.
وي با اشاره به سیل اخیر که موجبات خسارات 
سنگینی به شبکه برق در نقاط مختلف کشور 
شد،بر ضرورت اصالح و بهینه سازي پست هاي 

زمینی و مقاوم سازي پایه ها و تاسیسات برقی 
ظرف یک ماه آینده تاکید کرد. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي با بیان اینکه 

طرح فهام در استان تاکنون نصب شده 
است،افزود:کنتورهاي هوشمند نقش بسزایی 
در مدیریت مصرف و کاهش تلفات دارد و 

استفاده حداکثري از آنها ضروري است.
وي اضافه شدن 2 اکیپ به اکیپ هاي خط 
گرم،ایجاد زیرساخت ها ،توسعه اتوماسیون 
شبکه،توجه به ساختار سازمانی شرکت وایجاد 
کانال و شبکه هاي زمینی در راستاي زیبا 
سازي مبلمان شهري را از جمله فعالیت هاي 

انجام شده در سال گذشته برشمرد.

 هزار کنتور هوشمند 13

مقاوم سازي تاسیسات برقی اولویت فعالیت هاي  توزیع برق استان مرکزي

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي از بررسی 

در زمینه خسارت ناشی از معیوب شدن لوازم 
برقی مشترکان خانگی و تجاري در استان 

خبرداد.
مهندس حسین شمسی  اعالم کرد: پس از 
بررسی هاي به عمل آمده بالغ بربیش از 3میلیارد 

ریالی خسارت به مشترکان خانگی و تجاري 
استان مرکزي پرداخت شد.

وي با بیان اینکه تعداد 
بررسی و اقدام است، تصریح کرد: بررسی هاي 
کارشناسی این تعداد از مشترکان پس از تکمیل 
فرم اعالم خسارات از طریق شرکت بیمه گر انجام 
می پذیرد و در صورت تأیید، در چارچوب بیمه 

نامه، جبران خسارت خواهند شد.
مهندس شمسی بیان کرد: بنابرقرارداد منعقده 

فی مابین شرکت توانیر و شرکت بیمه دي، کلیه 
مشترکین برق تعرفه خانگی و تجاري در برابر 
خسارت هاي مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو 
و جبران هزینه هاي پزشکی ناشی از حوادث برق 
در عرصه و عیان محل انشعاب برق تحت پوشش 

بیمه می باشند.
وي اظهار کرد: مشترکان خسارت دیده در سال 
جاري می توانند به منظور بررسی درخواست 

خسارت خود با مراجعه به سایت
 

بخش اطالعیه ها نسبت به ثبت موارد اقدام و پس 
از طی فرآیند مربوطه خسارت خود را از بیمه دي 

دریافت نمایند.
مهندس شمسی  افزود : مشترکین خسارت دیده 
جهت دریافت پاسخ سواالت احتمالی می توانند 
به دفتر بیمه دي در استان مرکزي به آدرس 

اراك، خیابان شهید شیرودي ،بلوار شهید 
قدوسی، نرسیده به هتل زاگرس مراجعه و یا با 

شماره تلفن 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي با ذکر اینکه مشترکان 
در صورت متحمل شدن خسارت در عرصه و 
اعیان ملک مسکونی و تجاري می توانند با ورود به 

سامانه «بیمه حوادث ناشی از برق مشترکان 
خانگی و تجاري (سایر مصارف) جهت ثبت نام و 

الصاق کردن مدارك خود اقدام کنند.

699
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پرداخت بیش از 3میلیارد ریالی خسارت ناشی ازحوادث برق 
97مشترکین خانگی و تجاري در استان مرکزي در سال 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: دربرآورد اولیه به شبکه هاي 

توزیع برق استان  بیش از 
ریالی خسارت وارد شده است.

مهندس محمد اله داد با اشاره به وقوع سیل 
در 

باعث ایجاد قطعی هاي در حوزه خطوط 
فشار متوسط و فشار ضعیف در سطح 
استان  شد، گفت: در شهرستان هاي اراك، 
کمیجان ،خنداب، شازند، تفرش ودلیجان 
شاهد بیشترین آسیب دیدگی به شبکه و 

تجهیزات برق بودیم.
وي بیان کرد: با تالش شبانه روزي 

95
همکاران ظرف همان روز  مشکالت رخ 

داده مرتفع و برق وصل شد.
مهندس اله داد خاطرنشان کرد: آسیب 

دیدگی 
پایه  فشار ضعیف،

114
خسارات وارده به شبکه و تجهیزات برق در 

استان ناشی سیل بوده است.

137

11

اکیپ اجرایی و با همکاري کلیه 

2141
17

پست هوایی برق از عمده ترین 

میلیارد 

 و
 پایه فشار متوسط و 

پست زمینی و 

12
1500

فروردین  در استان مرکزي که 
 

میلیارد ریالی  سیل به تاسیسات برق استان مرکزي 137خسارت بیش از 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي با حضور در محل سامانه ارتباط 
مردمی و دولت (سامد) به سواالت و 

درخواست هاي مردمی پاسخ گفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي و مدیران ارشد این شرکت،  
22

برنامۀ ارتباطی مردم و مسئوالن در بستر 
سامد(سامانۀ ارتباط مردمی و دولت)، به 
سواالت و درخواست هاي متقاضیان پاسخ 

و راهنمایی هاي الزم را ارائه دادند.
گفتنی است ،سامد (سامانه الکترونیکی 
ارتباط مردم و دولت ) سیستم ارتباطی 

موثري میان مردم و مسئوالن بوده که از 
طریق این سامانه شهروندان می توانند به 
راحتی و بدون مراجعه حضوري درخواست 
ها و مشکالت خود را با مسئولین استان 

مطرح و پیگیري نمایند.

با حضور در 11خرداد ماه از ساعت 9تا 

پاسخگویی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزي
به مطالبات مردمی در مرکز سامد
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معاون برنامه ریزي و مهندسی شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي از صرفه 

جویی  
ها خبرداد.

مهندس داود منصوري افزود: نظارت ، 

بررسی واصالح  طرح هاي بهینه سازي 
شبکه با کابل خودنگهدار تهیه شده توسط 
مدیریت هاي توزیع به منظور استاندارد 
سازي وکاهش هزینه هاي تمام شده وانجام 
مهندسی ارزش در کلیه طرح هاي باالي 

یک میلیارد ریالی در استان را از جمله 
فعالیت هاي صورت گرفته برشمرد.

وي سازماندهی، کنترل بر طرح هاي 
کاهش تلفات در سطح استان ، نظارت 
براجراي پروژه هاي  اصالح وتوسعه شبکه 
هاي روستایی ،بررسی مستمر روند اجراي 
کار  ورفع مشکالت موجود دراجراي پروژه 
ها  طرح هاي تامین اعتبار شده در سطح 
مدیریت هاي توزیع  را  از دیگر فعالیت 

هاي انجام شده عنوان کرد.
معاون برنامه ریزي و مهندسی شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي، یکپارچه 
نمودن اطالعات شبکه، برقراري ارتباط 

و 
مشاهده موقعیت مکانی تجهیزات و عارضه 
هاي شبکه را از سایر اقدامات صورت گرفته 

دانست.
119

121

میلیارد ریالی در اجراي پروژه 

، PM GIS و مشترکین با نرم افزار 

معاون برنامه ریزي و مهندسی شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي گفت: بیش از 2هزار کیلومتر شبکه سیمی 
و فرسوده توزیع برق به کابل خودنگهدار تبدیل شده 

است.
مهندس داود منصوري افزود: بر اساس برنامه ریزي هاي 

انجام شده طی  سال جاري 
فرسوده به منظور جلوگیري از سرقت و خدمات رسانی 
مطلوب به مشترکان به کابل خودنگهدار تبدیل خواهد 
شد. وي اظهار کرد: افزایش قابلیت اطمینان در مقابل 
شرایط جوي و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاي خارجی، 
رفع ضعف ولتاژ مشترکان ، جمع آوري برق هاي غیرمجاز 
و جلوگیري از سرقت انرژي، توجه به مسایل زیست 
محیطی با حذف شاخه زنی درختان در تماس با شبکه 

وکاهش تلفات از جمله مزایاي کابل خودنگهدار است.  
مهندس منصوري ابراز امیدواري کرد: بتوانیم با توسعه و 
ادامه این روند، شاهد افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 

کاهش انرژي توزیع نشده باشیم.
معاون برنامه ریزي و مهندسی شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي بابیان اینکه طول شبکه فشار متوسط 

استان 
فشار ضعیف استان نیز 8هزارو

وي اصالح شبکه توزیع برق محدوده بازار تاریخی اراك و 
میدان ارگ و احداث شبکه فشار متوسط زمینی خروجی 

پست اراك 7را از پروژه هاي در دست اقدام عنوان کرد.

" "
1200

11
470

کیلومتر شبکه سیمی 

هزارو 
 کیلومتر است.

 کیلومتر است،افزود:طول شبکه 747

تبدیل 
در دستور کار توزیع برق استان مرکزي 

کیلومترشبکه سیمی به کابل خودنگهدار1200
میلیارد ریالی توزیع برق استان مرکزي در اجراي پروژه ها119صرفه جویی  

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي از اصالح 

112
سال جاري خبرداد.

مهندس  محمد مرادي تعمیر 
پایه معابر ،اصالح 

تعمیر 
فعالیت هاي انجام شده در راستاي افزایش 
اطمینان ضریب برق رسانی به مشترکان 

دانست.
وي طراحی و ساخت تفنگ پرتاب سیم با 
برد بلند به منظور استفاده در مواقع بحران 

، برگزاري مانور شناسایی و اصالح 
1600

هاي هوایی، برگزاري مانور ولت گیري 
سطوح فلزي تجهیزات برقدار به تعداد 

4682
خودروهاي اجرایی به منظور کنترل 
سرعت خودروها به صورت آنالین را از 

فعالیت هاي واحد ایمنی برشمرد.
مهندس مرادي پیگیري و ساخت یک 

دستگاه پست سیار 
جمع آوري 

آلومینیوم از شبکه هاي برکنار شده 

وبرگزاري جلسه مدیریت دانش به منظور 
تبادل و اخذ تجارب همکاران در مواجه با 
سیل و بررسی عملکرد و مشکالت در 
حوزه مدیریت بحران را از دیگر اقدامات 

اجرایی انجام شده عنوان کرد.

کیلومتر شبکه در استان طی2ماه  

5814
27

112

موردکانون هاي خطر در تابلو پست 

دستگاه ونصب ردیاب بر روي 
250

1200

" "

" "

 
دستگاه پست هوایی، 

کیلومتر شبکه برق را از 

کیلو ولت آمپر ، 
 کیلوگرم سیم 

کیلومتر شبکه توزیع برق در استان مرکزي112اصالح 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي ازبازدید ژنراتورهاي برق اضطراري 

در ادارات استان خبرداد.
مهندس محمد اله داد بابیان اینکه این 
طرح جهت آمادگی  به مدار در آوردن 
مولدها در زمان هاي تعیین شده  انجام 
می شود و شرکت توزیع برق موظف به 
نظارت و ارائه گزارش به استانداري می 

باشد.
وي به موضوع لزوم همکاري ادارات و 
دستگاه هاي اجرایی در حذف و کاهش 
سیستم سرمایشی وبه مدار آمدن ژنراتور 
هاي برق اضطراري در ساعت پیک مصرف 

اشاره کرد و گفت: اگر در زمان پیک 
مصرف از ظرفیت ژنراتورهاي برق 
اضطراري استان استفاده شود ، کمبود 
انرژي در ساعات پیک در تابستان به طور 

قابل مالحظه اي جبران خواهد شد.
مهندس اله داد ادامه داد: با توجه به اینکه 
صنعت برق محور و زیربناي دیگر خدمات 
است باید واحدهاي تجاري و صنعتی نیز 
نسبت به ایجاد و استقرار برق اضطراري 

پیش بینی هاي الزم را داشته باشند.
وي افزود: با توجه به روند افزایشی دما و به 
طبع آن افزایش مصرف برق، شاهد رشد 
بار در شبکه هستیم برهمین اساس دراین 

شرایط به منظور تامین برق پایدار،بیش از 
هر زمان دیگري نیازمند مدیریت مصرف 

برق هستیم.
مهندس اله داد بابیان اینکه 

مصرف برق کشور در تابستان مربوط به 
استفاده از سیستم هاي سرمایشی است، 
اظهار کرد: با اعمال راهکارهاي ساده 
همچون استفاده از دور کند کولر آبی در 
ساعات اوج مصرف، تنظیم دماي کولر 

گازي روي 
روي کولر آبی، 

بخش سرمایشی کاسته می شود.

30
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درصد 

درجه و یا قرار دادن سایبان 
 درصد از مصرف برق در 

بازدید از ژنراتورهاي برق اضطراري ادارات استان مرکزي

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي از تالیف  و ترجمه چهار کتاب خبرداد.

مهندس علی اکبر بصیري  بابیان اینکه این شرکت در 
بکارگیري از دانش روز به منظور رفع مشکالت صنعت 
برق و رضایت مندي مشترکین اهتمام ورزیده است،افزود: 
ترجمه کتاب هاي کتاب هاي تولید برق از زباله و 
پرندگان و خطوط برق از تقابل تا تعامل  و تالیف کتاب 

مدیریت بحران و آموزش نرم افزار  هاي 
این شرکت انجام پذیرفته است.

وي بیان کرد:فعالیتهاي تحقیقاتی شرکت توزیع استان 
مرکزي در راستاي اولویت هاي تحقیقاتی و نگرش شرکت 
بر رفع مشکالت و افزایش بازدهی در امور جاري می باشد.

مهندس بصیري ،تصویب نهایی
به توانیر براي سال 

پروژه هاي تحقیقاتی در سال 
کنفرانسهاي علمی وبرگزاري جلسات مشترك علمی و 
پژوهشی  در راستاي خالقیت و نوآوري در صنعت برق با 

دانشگاه ها را از دیگر فعالیت هاي انجام شده عنوان کرد.

" "
" "
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 توسط "

 اولویت پیشنهاد شده 
،بکارگیري4 سرباز نخبه براي انجام 
 ،پذیرش 7 مقاله در 

انتشار چهار کتاب توسط توزیع برق استان مرکزي

اعزام نیروهاي عملیاتی توزیع برق
استان مرکزي براي کمک رسانی  به پلدختر 

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي گفت:نیروهاي عملیاتی توزیع برق استان 
مرکزي به همراه خودروهاي سبک و سنگین براي همکاري 

در اصالح شبکه هاي توزیع برق به پلدختر اعزام شدند.
مهندس محمد مرادي افزود: این عملیات اکیپ هاي 
عملیاتی نسبت به اصالح و بازسازي فیدرهاي معیوب فشار 
متوسط  و فشار ضعیف، مهار تیر شکستگی و اصالح شبکه 
هاي معیوب در اثر سیم پارگی فشار ضعیف و همچنین 
اصالح انشعابات و رفع خاموشی هاي  مشترکین  اقدام 

کردند.
دبیرستاد بحران شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 
اظهار کرد: وقوع سیل موجب خسارت  به تاسیسات برق به 
استان لرستان شد و این شرکت با هدف همکاري و کمک 
در بازسازي شبکه برق نسبت به اعزام نیروهاي عملیاتی 

اقدام کرد .
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مدیرعامل شرکت برق منطقه اي باختر 
گفت: مدیریت استراتژیک و متمرکزصنعت 

برق براي عبور از پیک 
مهندس فرهاد شبیهی در دومین جلسه 
هماهنگی  براي گذر از پیک بار تابستان 

سال 
هاي صنعت برق کشور که با حضور مدیران 
عامل شرکت هاي توزیع نیروي برق استان 
هاي مرکزي ،همدان و لرستان در محل 
سالن جلسات شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي  برگزار شد ،بابیان این مطلب 
افزود:مدیریت بار مطلوب با استفاده از  همه 
ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود با تدابیرو 
برنامه ریزي دقیق بنابر تمهیدات وزارت 
نیرو وتوانیر و تامین نیاز مصرف ذینفعان  در 

زمان تقاضا هدف اصلی ماست.
وي بیان کرد: با توجه به آسیب هاي 
گسترده شبکه برق  در استان لرستان و 
سایر مناطق در سیل اخیر بر اساس اولویت 
ها و حساسیت هاي موجود در شبکه برق، 
اجراي پروژه هاي ظرفیت سازي ومقاوم 
سازي تاسیسات برقی قبل از پیک بار مهم 

است.
مهندس فرهاد شبیهی ،تمرکز بر رویت 
پذیري مصرف مشترکین پرمصرف در 
شرکت هاي توزیع و برق منطقه اي را 
ضروري دانست و افزود:تهمیداتی باید از 
سوي شرکت برق منطقه اي باید اتخاذ شود 
تا شرکت هاي توزیع بتوانند فیدرها را رصد 
کنندو همچنین شرکت هاي توزیع باید با 
تدابیر الزم و نصب کنتورهاي هوشمند 
بتوانند مصرف مشترکین پرمصرف و 

دستگاه هاي اجرایی را رصدو کنترل کنند.
وي برنظارت رعایت الگوي مصرف در 
مساجد و مدارس توسط شرکت هاي توزیع 

برق  تاکید کرد .

مهندس شبیهی  بابیان اینکه اجراي طرح 
هاي تشویقی ویژه صنایع و کشاورزي در 

سال 

تالش صنعت برق گذر از تابستان بدون 
خاموشی است. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي هم گفت: امیداوریم با هماهنگی ، 

همدلی و مدیریت مصرف به سمت عرضه و 
تقاضا و مدیریت بار صنایع در استان ، 

بتوانیم از پیک بار 

مهندس محمد اله داد افزود:تالش همه 
همکاران صنعت برق براي پایایی شبکه برق 
در سیل اخیر به ویژه در استان لرستان که 
موجبات خسارات قابل توجهی به صنعت 

برق شد مثال زدنی است.
وي بیان کرد:شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي  با انجام برنامه هاي طرح 
ریزي شده و استفاده حداکثري از پتانسیل 
هاي موجود براي گذر از پیک تالش می 

کند.
مهندس اله داد بیان کرد: مدیریت مصرف 
فراتر از پیک بار تابستان است و این مدیریت 

مصرف در تمام طول سال انجام شود.
،مدیرعامل شرکت توزیع  مهندس شهیدي 
نیروي برق استان همدان در این جلسه به 
تشریح برنامه هاي شرکت توزیع برق استان 
در خصوص کنترل بار مشترکین کشاورزي 

در راستاي کاهش پیک بار سال 
پرداخت وافزود:

استان همدان در بخش کشاورزي است.
،مدیرعامل توزیع نیروي  مهندس خود نیا
برق استان لرستان  نیز با اشاره به این که 
سال جاري با وقوع سیل سالی سخت و 
سرشار از تجربه براي صنعت استان بوده 
است،افزود:بخش نامه هاي توانیر را با تمام 
تالش با همراهی مسئوالن ارشد استان براي 

گذر از پیک بار سال 
ارائه طرح هاي ملی مرتبط با پیک ،برگزاري 
جلسه هماهنگی با استانداران براي گذر از 
پیک ،پیگیري درخصوص استفاده از مولد 
هاي موجود ونحوه  اطالع رسانی در زمان 
پیک بار از جمله موارد مطروحه دراین 

جلسه بود.
گفتنی است، در این جلسه مدیران 
دیسپاچینگ و مدیریت مصرف  شرکت 
هاي توزیع برق استان هاي مرکزي ،همدان 
و لرستان به ارائه گزارش عملکرد و اقدامات 
زیربنایی انجام شده و پیشنهادهاي فنی 
براي آماده سازي شبکه در منطقه جهت 

گذر از پیک بار تابستان 
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 ضروري است.

 و تالش در راستاي تحقق برنامه 

 به خوبی عبور کنیم.همچنان اجرا می شود،افزود:تمام 

 
درصد مصرف برق در 

اجرایی خواهیم کرد.

 پرداختند.

" "

" "

98ضرورت مدیریت استراتژیک  و متمرکزصنعت برق براي عبور از پیک 

مدیرتوزیع برق شهرستان دلیجان از 
سرویس 

شهرستان طی 2ماه سال جاري 
خبرداد.

مهندس عبدا... بختیاري تعمیر8 
کیلومترشبکه فشار ضعیف، 

بازدید
تعمیر 

دیگر اقدامات انجام شده دانست.
وي بابیان اینکه تعداد مشترکین برق شهرستان دلیجان 

،افزود: 
مدیرتوزیع برق شهرستان دلیجان جلب همکاري 

کشاورزي و عقد قراردادبا 
شده طی 2ماه سال جاري برشمرد.

وي آغاز اجراي سه پروژه احداث پست هوایی در سطح شهر دلیجان با 
پیشرفت فیزیکی 

مسی به کابل خودنگهدار روستایی و احداث  دو کیلومتر شبکه فشار 
متوسط هوایی روستاي خاوه را  از پروژه هاي در دست اجرا عنوان کرد.

55
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پست هوایی برق در این 

 ایمنی پست عمومی و 
پایه روشنایی معابر را از 

است 
انشعاب طی 2ماه سال جاري به متقاضیان واگذار شده است.

مشترك صنعتی و 
مولد خودتامین  را از فعالیت هاي انجام 

 کیلومتر سیم 6.5 درصد، اجراي پروژه  تبدیل 

 پست هوایی برق در دلیجان55سرویس 
مراسم تودیع و معارفه مدیرتوزیع برق شهرستان 
فراهان با حضور جمعی از  مدیران این شهرستان و 
کارشناسان و مدیران شرکت توزیع برق استان 

مرکزي در محل فرمانداري برگزارشد.

مهندس محمد اله داد مدیرعامل شرکت توزیع   
نیروي برق استان مرکزي در این مراسم گفت:با 
تمهیدات از پیش اتخاذ شده ،پرسنل شرکت در ایام 

نوروز در آماده باش کامل هستند.
وي بابیان اینکه توزیع برق استان مرکزي جز ء سه  

شرکت برتر در سطح کشور است،بیان کرد:با تالش 
هاي شبانه روزي و بی وقفه همکاران در همه حوزه 
ها شاهد پویایی و توسعه روز افزون صنعت برق در 

سطح استان هستیم.
نماینده مردم تفرش ،آشتیان و فراهان  نیز در این 

مراسم گفت:یکی از ویژگی هاي بارز تالشگران 
صنعت برق، خستگی ناپذیري است و ارائه خدمات 
شایسته و به موقع به مردم، همواره در دستور کار 

آنان می باشد.
حسینی با اشاره به اینکه تسهیل در حوزه مقررات 
براي واگذاري انشعاب موجبات ارتقاي رضایتمندي 
را بدنبال دارد،افزود: نصب کنتور هوشمند در مجلس 

تصویب شده است.
مهندس  در پایان این مراسم، ضمن تشکر از زحمات 

عبدا... بختیاري  مدیریت پیشین توزیع برق 
مهندس بابا مرادي به عنوان  شهرستان فراهان ،

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان معرفی شد.

" "
"

"
" "

مراسم تودیع و معارفه مدیر توزیع برق فراهان برگزار شد
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: بدنه اصلی هر ارگانی را 
کارگران تشکیل می دهند و نیروي انسانی 
بزرگ ترین سرمایه هر کشوري به شمار 

می رود.

مهندس محمد اله داد در جمع کارکنان 
ومدیران ارشد شرکت توزیع نیروي برق  
استان مرکزي  در مراسم تجلیل از 
همکاران نمونه این شرکت ضمن تبریک 

روز جهانی کارو کارگر وصنعت برق ،از 
تالش و مجاهدت کارکنان و پیشکسوتان 
به جهت خدمات صادقانه آنها در صنعت 

برق قدردانی کرد.
وي افزود: با گسترش وابستگی افراد به 

انرژي مهمی همچون برق نقش و 
مسئولیت ما نیز ارتقا یافته و همین امر 
گسترش فرهنگ خدمت رسانی را مهیا می 

سازد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي افزود: پرسنل زحمتکش صنعت 
برق  با تالش شبانه روزي نقش بسزایی در  
تامین امنیت ،آرامش ،پیشرفت ، آبادانی و 

رونق چرخ اقتصادي  کشور دارند.
وي با تاکید بر حفظ کرامت انسانی 
کارکنان  گفت: رضایت مندي کارکنان 

نقش مهمی در ارتقاي سازمان ایفا می کند.
مهندس اله داد  بهترین معیار خدمتگزاري 
را داشتن روحیه و رفتار خدمت  رسانی 
دانست و گفت: مهمترین ویژگی هاي یک 
کارمند برتر خدمت به مردم با اخالق خوب، 
پذیرش مسئولیت، نظم و ترتیب ، امانت 

داري و پیگیري است.
 در پایان این مراسم از 

نمونه شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي و نفرات برگزیده در حوزه نظام 
پیشنهادها و ایمنی با اهدا لوح تقدیر و 

هدایایی تجلیل شد.

 نفر از کارگران 43

در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه توزیع برق استان مرکزي عنوان شد:

نیروي انسانی رکن مهم و کلیدي صنعت برق است

تفاهم نامه گسترش همکاري هاي آموزشی و پژوهشی بین 
شرکت هاي توزیع برق استان هاي مرکزي و مشهد با امضاي 

مهندس محمد اله داد و مهندس سعیدي منعقد شد.
استفاده حداکثري از پتانسیل هاي موجود و ایجاد ارتباط مؤثر 
فی ما بین ،آشنائی با تجارب برتر هر دو شرکت در حوزه هاي 

مختلف و انتقال دانش و تجربه
و انجام پروژه هاي تحقیقاتی و آموزشی مشترك از جمله 

هداف این تفاهم نامه است.
استفاده از فضاهاي آموزشی ، تحقیقاتی و رفاهی هر دو شرکت 
به منظور بهینه کاوي ، تحقیق ، آموزش و . .. ،بهره گیري از 
توانایی هاي متخصصین و کارشناسان  هر دو شرکت براي 
اجراي پروژه هاي  مشترك و تدریس در دوره هاي  آموزشی 
وهمکاري در اجراي پروژه هاي تحقیقاتی و آموزشی مشترك 

تعهدات هر دو شرکت در این تفاهم نامه است.

انعقاد تفاهم نامه گسترش همکاري هاي آموزشی و پژوهشی 
بین شرکت هاي توزیع برق استان  هاي مرکزي و مشهد

همایش ایمنی برق ویژه پاکبانان به همت 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي و 

شهرداري  اراك برگزار شد.
معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي در این 
همایش گفت: برگزاري دوره هاي تخصصی 

آموزشی ایمنی در کاهش حوادث 
تاثیرگذار است.

وي بیان کرد:شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي عهده دار تامین برق 

هزار مشترك با 
وبیش از 

است و پاکبانان می توانند این شرکت را در 
پیشگیري از حوادث با ارائه گزارش از 

طریق پیامک و... یاري نمایند.
مدیردفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي نیز در این 
همایش ضمن  تحلیل حوادث رخ داده در 
زمینه سهل انگاري و بی احتیاطی بیان 
کرد: پاکبانان می توانند در صورت مشاهده 

موارد نا ایمن و سایر موارد در حوزه برق با 
شماره 

شرکت تماس برقرار کنند و یا به سامانه 
پیامکی پیک 

ارسال نمایند.
علی عزیز آبادي افزود: همکاران این 
شرکت با تالش هاي شبانه روزي براي 
تامین برق بی وقفه و مستمر و پیشگیري از 

حوادث می کوشند.

مسئول ایمنی و بهداشت شهرداري اراك 
نیر در این همایش گفت: هدف از برگزاري 

این همایش ها ارتقاي سطح ایمنی 

شهروندي است که شرکت توزیع برق در 
راستاي انجام رسالت هاي اجتماعی و 
پیشگیري از حوادث اقدام به برگزاري این 

همایش کرده است.

تکلو افزود:برگزاري دوره هاي تخصصی 
آموزشی برق در گسترش فرهنگ ایمنی 

در مقابله با حوادث براي برقکاران 
شهرداري بسیار تاثیر گذار بوده است.

گفتنی است، درپایان این همایش از 
پاکبانان جهت همکاري درپروژه هاي 
شرکت توزیع برق استان مرکزي با اهداي 

لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.
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هزار کیلومتر شبکه برق 

هزار دستگاه ترانسفورماتور 

 واحد اتفاقات و عملیات 

 پیامک 

برگزاري همایش ایمنی برق ویژه پاکبانان در اراك

باصدور احکام جداگانه اي از سوي مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي چند انتصاب در این شرکت 

صورت پذیرفت.
   طی جلسه اي با صدور احکامی از سوي مهندس محمد 
،مدیر عامل شرکت ،مهندس محمد نیکویی به سمت  اله داد
مدیر دفترمهندسی و نظارت ومهندس علیرضا دنیوي به 

عنوان مدیر دفتر برنامه ریزي و بودجه منصوب شدند.
 مدیرعامل در این جلسه ضمن تقدیر از همکاران نامبرده در 
سمت هاي قبلی ،آرزوي توفیق در راستاي خدمتگزاري به 

مردم و اعتالي صنعت برق در سمت جدید نمودند.

"
"

انتصابات جدید درتوزیع برق استان مرکزي


