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استاندار مرکزي گفت: خدمات صنعت برق در 
طرح قبض سبز  قابل  تقدیر  پیاده سازي 

است.
سید علی آقا زاده در جلسه شوراي اداري 
استان مرکزي بابیان این مطلب افزود: ارسال 
الکترونیکی قبض باعث روان تر شدن ارائه 

خدمات خواهد شد.
وي خواستار رفع موانع موجود و همیاري 
دستگاه هاي اجرایی براي تسري در روند 
اجراي طرح قبض هاي الکترونیکی در استان 

شدوافزود:قبض هاي کاغذي عالوه بر 
مشکالت زیست محیطی که باعث قطع وسیع 
درختان می شود در بعضی مواقع ممکن است 
به موقع به دست مشترکان نرسد، با پیامکی 
شدن قبض ها می توان قبض را در همان 
لحظه دریافت و به صورت آنالین پرداخت 
کرد، همچنین با این کار، مشکالت مراجعه به 
بانک و ایستادن در صف هاي طوالنی نیز 
حذف و زمان کمتري از مشترك گرفته می 

شود.

وي بابیان اینکه حذف قبوض کاغذي یک از 
سیاست هاي دولت الکترونیک است،افزود: 

حفظ محیط زیست، جلوگیري از قطع 
درختان، صرفه جویی ارزي در زمینه کاغذ و 

...  از مزایاي این طرح است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزي 

هم در این جلسه بیان کرد: طرح ملی حذف 
قبوض کاغذي برق در استان مرکزي با 

موفقیت اجرا شد.
 مهندس محمد اله داد افزود:کاهش مصرف 

کاغذ و رعایت الزامات زیست محیطی از 
مهمترین اهداف حذف قبوض کاغذي است.

وي یادآوري کرد: مشترکان براي دریافت ریز 
جزئیات قبض خود می توانند به سایت شرکت 
توزیع برق استان  یا لینک ارسال شده همراه 

با صورتحساب و یا اپ هاي صنعت برق 
،سرویس هاي پرداخت و اپ بانک ها مراجعه 

و اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي افزود: ساالنه 
براي تهیه قبوض کاغذي در استان  قطع 
می شود که با حذف قبوض کاغذي بخشی از 
نگرانی هاي زیست محیطی افراد حل می شود.

مهندس اله داد بیان کرد: مستاجر یا مالکان 
جدید براي دریافت قبض برق الکترونیکی 

می توانند شماره شناسه 
را به شماره 

وي بیان کرد:بیش از 
در استان مرکزي وجود دارد که برق آنان از 

16
کیلومتر شبکه تامین می شود.
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 هزار دستگاه ترانسفورماتور، 

 درخت تنومند 

رقمی قبض خود 
 ارسال کنند.

 هزار مشترك برق 

 هزار 20

طرح قبض سبز  قابل  تقدیر است "خدمات صنعت برق در پیاده سازي  "

مدیر کل دفتر مهندسی شرکت توانیر گفت: 
ارتقاي صنعت برق  و سایر صنایع درکشور در 

گرو تولید علم است.
دکتر اسکندري در مراسم تجلیل از 
برگزیدگان پژوهشگران برتر دانشگاه تفرش 
ضمن تبریک به مناسبت گرامیداشت هفته 
پژوهش افزود: اهمیت پژوهش در کشورهاي 
توسعه یافته و در حال توسعه آن قدر زیاد 
است که درصد نسبتاً باالیی از تولید ناخالص 

داخلی کشورشان را به آن اختصاص داده اند.
وي عدم کاهش بودجه تحقیق و توسعه و 

پژوهش توسط دستگاه ها و نهادهاي 
اجرایی،تقوست اعتبارات پژوهشی مناطق 
کمتر توسعه یافته،حمایت از طرح هاي 
پژوهشی پایان نامه محور،ساماندهی فعالیت 
هاي موسسات پژوهشی دستگاه هاي اجرایی 

و نهادهاي دولتی ،اختصاص یک درصد 

اعتبارات هزینه اي دستگاه ها به امور 
پژوهشی  و حمایت بانکها از پایان نامه هاي 

پژوهشی را  بخش از قانون بودجه 
رونق پژوهش در کشور برشمرد.

دکتر اسکندري شیوه نامه اجراي فرصت 
مطالعاتی اعضاي هیات علمی دانشگاه ها ، 

طرح دانشجوي دکتراي مشترك،برنامه ریزي 
پژوهش هاي بنیادین در بخش برق،ایجاد 

کمیته هاي تحقیقات در کلیه  شرکت هاي 
استانی و انتشار مستمر نیازهاي تحقیقاتی را 

از اقدامات انجام شده وزارت نیرو دانست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي هم در این مراسم  برضرورت استفاده 
از تمامی ظرفیت ها در حوزه پژوهش تاکید 

کرد.
مهندس محمد اله داد افزود: پیشرفت علم 

براساس  پژوهش محقق می شود و یافتن  
مسائل جدید و تمرکز روي آن ها و تبدیل 
مجهوالت به قطعیات هدف اصلی پژوهش 

است.
وي  گسترش ایجاد فرصت هاي مطالعاتی در 
حوزه برق ضروري دانشت و افزود: این شرکت 

آمادگی جذب سرباز نخبه در حوزه هاي 
مختلف را دارد. براي 1399

ارتقاي صنعت برق در گرو تولید علم است

همزمان با هفته پژوهش طی مراسمی ،از پژوهشگران برتر 
استان مرکزي با حضور استاندار مرکزي تقدیر بعمل آمد.

وحید آقاجانی و مهدي مومنی (سربازان نخبه شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي ) به عنوان پژوهشگر برتر استان 

مرکزي درحوزه پژوهشگران جوان درسال 
گفتنی است ،تالیف و برگزیده شدن چندین مقاله در حوزه برق  
و ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی شبکه هاي توزیع نیروي 

برق از دستاوردهاي آنان بوده است

برگزیده شدند.98

تجلیل از پژوهشگران برتر توزیع برق استان مرکزي
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کارشناس ارشد ایمنی شرکت توانیرگفت:
تدوین برنامه همه جانبه براي حذف و کاهش 

حوادث ناشی از برق گرفتگی ضروري است.
مهندس جریان قلم در اولین جلسه کمیته 
ایمنی منطقه 5 که با حضور مدیران و 
کارشناسان ایمنی شرکت هاي توزیع نیروي 
برق استانهاي مرکزي ،قم ،قزوین و لرستان به 

میزبانی شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي برگزار شدبابیان این مطلب 

افزود:مخاطرات صنعت برق نسبت به سایر 
صنایع بیشتر است و متخصصین این حوزه 
بیشتر با حوادث روبرو می شود لذا بکاربستن 
نکات ایمنی در حوزه برق ضرورت بیشتري را 

می طلبد .
وي ببان کرد:حجم باالي از کار شرکت هاي 
توزیع برق به پیمانکاران واگذار شده است ،لذا 
گروه هاي نظارتی باید بر نظارت دقیق  به 

ویژه در زمینه ایمنی اهتمام ورزند.
مهندس جریان قلم افزود: شناخت صحیح و 
واگذاري کار به افراد داراي صالحیت ، نظارت 
بر اجراي صحیح کار و استفاده از تجهیزات از 

موارد مهم می باشد .
کارشناس ارشد ایمنی شرکت توانیر تصریح 
کرد: وزارت نیرو جایگاه سیاستگذاري دارد 
وشرکت هاي مادر تخصصی راهبردهاي 
اساسی را براي تنظیم به شرکت هاي وابسته 
ابالغ می کنند که براساس چشم انداز هاي 

نظام و دولت استقرار نظام 

قالب دستورالعمل اطالع رسانی شده است .
وي بابیان اینکه باال رفتن انتظارات جامعه 
وهمچنین مسئولیت هاي اجتماعی سازمان ها 
سبب شده است که پرداختن به موضوعات 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست به یکی از 

اولویت هاي کسب و کار در سازمان هاي 
امروزي و به ویژه صنعت برق باشد،افزود: 
حرکت وپیروي صنعت برق،بخش خصوصی و 

آخاد ذینفعان در راستاي رعایت الزامات 
نظامنامه 

مهندس جریان قلم خطاب به مدیران ایمنی 
شرکت هاي توزیع بیان کرد:تهیه گزارش 
مکانیزه و سیستماتیک در حوزه ایمنی 
شرکت ذیربط نکته قابل توجهی است تا 

مدیران ارشد سازمان بتوانند براساس آن 
وضعیت موجود را مورد سنجش قرار 
دهندوتصمیم سازي هاي صحیحی داشته 

باشند.
وي با بیان اینکه اعضاي کمیته هاي ایمنی 

شرکت هاي توزیع برق در مناطق مختلف در 
ارزیابی هاي دوره اي شرکت ها نقش ارزیابی 
شونده و نظارتگر را خواهند داشت ،افزود: 
نقاط قابل بهبود و قوت در این ارزیابی رصد 

می شود.
معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي هم در این 
جلسه گفت: ایمنی سرلوحه هر کاریست و 
توجه به رعایت اصول آن ضامن  سالمتی 

جامعه و افراد است.
مهندس محمد مرادي آموزش ایمنی را در 

همه فعالیت هاي اجرایی را یک اصل 
برشمردو افزود: ارائه خدمات برق رسانی در 
پهنه وسیع کشورمان باید با پویایی،سرعت 
عمل همراه با دقت ،نظارت دقیق و بکارگیري 

نکات ایمنی همراه باشد.
وي برگزاري جلسات منطقه اي را باعث 
همسویی،وحدت،هم افزایی،تبادل دانش و 

سرعت العمل بیش تر در امور دانست.
معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي ایمنی را 
فرهنگ تلقی کرد که فرهنگ نیاز به کار 
بسیار دارد و بزرگترین عامل حادثه را  سهل 
انگاري و عدم آگاهی  در زمینه خطر معرفی 

کرد.
  وي خاطر نشان کرد: فن آوري ونو آور ي در 
صنعت برق نقش اساسی دارد که این شرکت 
در تجربه سیل استان لرستان توانست تفنگ 
پرتاب سیم با برد بلند از رودخانه  را به منظور 
عبورسیم از عرض رودخانه ها و منطق صعب 

العبور هنگام بحران  طراحی و تولید کند.
در ادامه علی عزیزآبادي مدیر دفتر ایمنی و 
کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي با ارائه گزارشی در حوزه ایمنی 
،آمار حوادث اتفاق افتاده و مقایسه آن با 

سنوات گذشته را تشریح کرد.
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ضروري است.
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ضرورت تدوین برنامه همه جانبه براي حذف حوادث برق گرفتگی

جانشین فرمانده سپاه روح ا... استان مرکزي 
گفت: حاصل بسیج محرومیت زدایی و 

خدمات دهی در کشور است.
«سرهنگ محسن گلشن زاده» به مناسبت 
هفته بسیج در جمع بسیجیان شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي ضمن تبریک به 
مناسبت هفته بسیج، افزود: داشتن روحیه 
بسیجی در خدمت صادقانه و بی منت به مردم 

مهم و اثرگذار است؛ حاصل بسیج 
دستاوردهاي مختلف در عرصه محرومیت  
زدایی، خدمات دهی و کمک رسانی به مردم 

است.
وي با بیان اینکه بسیج یادگار امام 
خمینی(ره) و شجره طیبه است، افزود: این 
نهاد مقدس برخاسته از مردم است و مهم 

ترین عامل براي ایجاد همبستگی و 
ایستادگی جامعه اسالمی در برابر نظام 

استکباري است.
 جانشین فرمانده سپاه روح ا... استان مرکزي 
با بیان اینکه وقتی که امام (ره) فرمان تشکیل 

بسیج را دادند دشمن از تفکر امام خمینی 
(ره) در خصوص شکل گیري بسیج شگفت زده 
شد اظهار کرد: عده اي از ابتدا کاربرد بسیج را 
در جنگ می دیدند، اما فکر نمی کردند در هر 

اتفاق و حادثه اي بسیج در وسط میدان باشد.
 سرهنگ گلشن زاده بسیج را نماد اقتدار، 
عظمت و پایداري ایران اسالمی در زمینه هاي 

دفاعی، نظامی و امنیتی دانست و تصریح کرد: 
در عرصه فرهنگی، بسیج را می توان 
مکتبی ترین و مردمی ترین نیروي مقاومت 
جهانی نامید و تفکر بسیجی به الگویی 

بی بدیل در سطح جهانی تبدیل شده است.
 جانشین فرمانده سپاه روح ا... استان مرکزي 
با بیان اینکه عضویت در بسیج یک افتخار 

بزرگ است و نگاه بسیج به بیرون نیست بلکه 
به داخل کشور است گفت: تا زمانی که مردم و 
بسیجیان در میدان باشند، آسیبی به انقالب 
اسالمی وارد نمی شود و خواب شوم دشمن، 
تعبیر نخواهد شد که این نشان از اهمیت 

بسیج دارد.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي نیز بسیجی بودن را افتخار دانست و 
افزود: بسیج در هر مقطعی از تاریخ نماد ایثار 

و از خودگذشتگی است.
مهندس محمد اله داد افزود: هفته بسیج 
فرصتی براي مرور رشادت هاي مردمان از 
جان گذشته این سرزمین است و  امنیت و 
آرامش امروز کشور و رسیدن انقالب به 
چهل سالگی مرهون خون شهداي بسیجی 

کشور است.
در پایان این مراسم از بسیجیان نمونه شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي با اهداي لوح 

سپاس تقدیر به عمل آمد.

حاصل بسیج محرومیت زدایی و خدمات دهی در کشور است
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مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در امور 
مجلس گفت: توسعه شبکه زمینی در دستور 

کار صنعت برق قرار دارد.
مهندس حیدري تفرشی در جلسه بررسی هم 

اندیشی در حوزه برق که در شهرستان هاي 
ساوه و زرندیه با بیان این مطلب افزود: توسعه 

شبکه برق زمینی از اهداف استراتژیک 
صنعت برق  با رویکرد زیبا سازي مبلمان 

شهري و صیانت از محیط زیست است.
 وي افزود: حذف شاخه زنی در راستاي 
جلوگیري ازآسیب هاي زیست محیطی و 
بهبود مبلمان شهري، بهبود ولتاژ و افزایش 
کیفیت برق تحویلی، کاهش تلفات فنی و 
غیرفنی، کاهش خاموشی ها و افزایش ایمنی 
را از جمله مزایاي اجراي این طرح ها برشمرد.

مهندس حیدري تفرشی بابیان اینکه اقتصاد 
صنعت برق نیازمند توجه جدي است،افزود: 

قیمت اصلی تمام شده برق  بیش از قیمت  
انرژي تحویلی به مشترکان است.

 وي با اشاره به اینکه صنعت برق به عنوان 
صنعت زیرساختی نقش مهمی در توسعه 
سایر صنایع دارد، افزود: حرکت به سمت 

گسترش استفاده از انرژي هاي نو ضروري 
است.

 
 ضرورت حمایت مسئوالن براي اجراي پروژه 

هاي زیرساختی توزیع برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي هم در این جلسه گفت:مشارکت 
تمامی دستگاه هاي اجرایی براي توسعه 

صنعت برق ضروري است.
مهندس محمد اله داد افزود:طی چند سال 
اخیر پروژه هاي زیرساختی مهمی در حوزه 
توزیع برق در شهرصنعتی ساوه انجام شده 

است.
پروژه هاي زیرساختی ساوه و زرندیه در حوزه 
روشنایی و توزیع برق باید طی جلساتی جمع 
بندي و با حمایت همه جانبه مسئوالن ذیربط 

اقدامات اثربخشی صورت گیرد.
وي گفت: بیش از 

استان مرکزي وجود دارد که برق آنان از 
طریق 

هزار کیلومتر شبکه و 
تامین می شود.

وي ضمن قدردانی از مسئوالن و مشترکان 
استان و همراهی صاحبان صنایع ،کشاورزان 
و ادارات براي همیاري صنعت برق براي گذر 

از پیک تابستان خاطرنشان کرد: پاداش 
همکاري صنایع و کشاورزانی که در طرح هاي 
صنعت برق مشارکت داشتند محاسبه می 

شود.
مصرف برق در کشور 2 برابر میانگین جهانی 

است
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس 
شوراي اسالمی گفت: مصرف برق در کشور 2 
برابر میانگین جهانی است و باید با فرهنگ 

سازي از اتالف انرژي جلوگیري کرد.
مهندس منصوري با اشاره به همکاري و 
تعامل شایسته دستگاه هاي اجرایی در 
شهرستان ساوه و زرندیه بیان کرد:انشعاب 
هاي غیرمجاز در حاشیه شهرها شناسایی و 

جمع آوري شده است.
وي در این جلسه با اشاره به اینکه توسعه 
انرژي هاي تجدیدپذیر در زمینه صرفه جویی 

اقتصادي و حفظ محیط زیست داراي اهمیت 
است ،افزود:شهرستان ساوه و زرندیه داراي 
پتانسیل هاي ویژه اي براي سرمایه گذاري در 

این حوزه است.

میرزایی فرماندار شهرستان ساوه در این 
جلسه ضمن تقدیر از خدمات شرکت توزیع 
برق در این شهرستان در راستاي تامین برق 
پایدار و مطمئن گفت: شرکت توزیع برق با 
تعامل با سایر نهادها و بخشداریها در راستاي 
رفع مشکالت و کاستی ها تالش می کند که 

خدمات ارزنده این شرکت قابل تقدیر است.
 گفتنی است، در پایان این جلسه از صنایع 
مشارکت کننده در طرح هاي صنعت برق در 
گذر از پیک تابستان در شهرستانهاي ساوه و 
زرندیه تقدیر و از پروژه هاي توزیع برق در 
شهرهاي ساوه و زرندیه با حضور مدیران 

ارشد صنعت برق بازدید به عمل آمد.

730

16
45

 هزار مشترك برق در 

هزار دستگاه ترانسفورماتور، 
 پست فوق توزیع 
20 

تعامل مناسب توزیع برق با سایر نهادها 
قابل تقدیر است

" "

توسعه شبکه زمینی در دستور کار صنعت برق

مدیرتوزیع برق شهرستان 
خنداب از تست 

مشترکین عادي این شهرستان 
طی سال جاري  خبرداد.

مهندس مصطفی دهقانی،  
تست و اصالح انشعابات 

دستگاه کنتور برق مشترکین 
عادي ،تعمیر  

فشار ضعیف و فشار متوسط 
،اصالح 

782
معابر  را از جمله فعالیت هاي 

صورت گرفته در شهرستان 

خنداب عنوان کرد.
وي تعویض

جایگزینی آن با کنتور فهام 
،تست 

دیماندي ،شناسایی 
غیرمجازبرق، احداث پست 

هوایی و اصالح و جابجایی شبکه 
فشار ضعیف و متوسط  هوایی با 

کابل خودنگهدار مناطق 
روستایی را از دیگر اقدامات 

انجام شده دانست.
مدیرتوزیع برق شهرستان 

خنداب، جمع آوري پایه هاي 

اسقاط وسط معبر و نصب پایه 
هاي جدید در مناطق روستایی و 

برگزاري مانور اصالح و تست 
لوازم اندازه گیري در روستاي 
وزوانق وپیاز آباد را از سایر 

فعالیت هاي اجرا شده برشمرد.
وي نصب سکسیونر گازي و مقره 

سنجشی به منظور افزایش 
قدرت مانوري و پایداري شبکه 
،برگزاري دو مانور گرمانگاري در 

جهت شناسایی اتصاالت سست  
را از دیگر فعالیت ها عنوان کرد.

3921

3921

19

64
 دستگاه پایه چراغ روشنایی 

49

858
83

 کنتور 

 

کیلومتر شبکه 

پست وتابلو و تعمیر 

 کنتوردیماندي و 

 دستگاه کنتور 
 انشعاب 

 کنتور برق درشهرستان خنداب3921تست 
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: دانش آموزان سرمایه هاي 

ملی کشور هستند.
 مهندس اله داد در مراسم جشن تقدیر از 
دانش آموزان و دانشجویان ممتاز پرسنل 
شرکت گفت: کسب علم و دانش بهترین 
هدیه فرزندان به والدین است و تمامی سعی 

و تالش پدران و مادران جهت رسیدن 
فرزندان به سعادت و سربلندي است.

  وي بابیان اینکه امید به آینده در نسل 
جدید باعث گسترش افق دید و استفاده از 
فرصت هاي یادگیري می شود، افزود: در 
چنین جامعه اي می توان شاهد نوآوري و 

خالقیت در زندگی روزانه بود.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي ، ایمان به خدا، داشتن برنامه ریزي، 

داشتن هدف 
ي  ا ه ش  ز ر ا و

مشخص، داشتن 
شور و انرژي در 

زندگی، سرلوحه 
قراردان محبت در 

زندگی  را از 
ویژگی هاي انسان 

موفق برشمرد.
 مهندس اله داد با 

اشاره به اینکه پیشرفت در علم و دانش 
موجبات توسعه روز افزون کشور را فراهم 
می سازد، یادآور شد: باید با برنامه ریزي 

مستمر در راستاي تولید علم گام برداشت.
وي دانش آموزان را سرمایه هاي ملی کشور 
دانست و افزود: دانش آموزان باید با بهره 

گیري از فرصت هاي مطالعاتی و تحقیقانی 
و ابتکار عمل بتوانند در آینده در بخش هاي 

مختلف جامعه نقش آفرینی کنند.
 در این مراسم از دانش آموزان و دانشجویان 
ممتاز و برگزیدگان مسابقات قرآنی صنعت 
آب و برق استان مرکزي تقدیر و تشکر به 

عمل آمد.

دانش آموزان سرمایه هاي ملی کشور هستند

 مدیرتوزیع برق شهرستان دلیجان 
گفت:

فرسوده توزیع برق به کابل 
خودنگهدار در مناطق روستایی 

دلیجان تبدیل شده است.
مهندس بختیاري 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 و کاهش تلفات از جمله مزایاي 
کابل خودنگهدار است.

وي جابجایی 
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در 

روستاي خاوه ،آغاز پروژه  جابجایی 
پایه و تبدیل 

کابل خودنگهداردر روستاي سینقان 
واحداث 3 دستگاه ترانس توزیع در شهر 
دلیجان براي تامین برق و بهبود ولتاژ 
تحویلی به مشترکین از جمله فعالیت 

هاي انجام شده در سال جاري برشمرد.
مدیرتوزیع برق شهرستان دلیجان، 
تعمیر8 کیلومترشبکه فشار ضعیف، 

بازدید ایمنی 
98

فشار ضعیف شهر ، راه اندازي فیدر 
فشارمتوسط در شهرك صنعتی جاده 

اصفهان ، نصب 
اندازي 6فیدرفشار ضعیف را از دیگر 

فعالیت هاي اجرا شده دانست.
وي بابیان اینکه تعداد مشترکین برق 

دلیجان 
انشعاب برق در سال جاري به 

متقاضیان واگذار شده است.
مهندس بختیاري، افزاش قدرت 

مشترکین به تعداد  
کشف بیش از 

اندازه گیري ،انعقاد و جلب همکاري 
108

از پیک تابستان و انعقاد قرارداد وهمکاري 
19

پیک بار را از سایر اقدامات عنوان کرد.

12

45

30
5100

220
پست، تعمیر

428

31629

72
15

مشترك همیار صنعت برق براي گذر 

 مولد خود تامین در به مدارآمدن در 

 کیلومتر شبکه سیمی و 

 پایه و تبدیل 

 
متر شبکه سیم به 

 پست برق ،سرویس 
90

اسپیسرو راه 

 است،افزود: 

 مشترك ، 
 مورد دستکاري لوازم 

6900

 پایه فرسوده شبکه 

286

 متر 

 

کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در دلیجان12تبدیل 
در دوازدهمین دوره از مسابقات والیبال داخلی شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي ،مدیریت توزیع برق 

ساوه قهرمان  شد.
  این دوره از مسابقات که به میزبانی توزیع برق شهرستان 
خنداب از 1 تا 3 آبان ماه سال جاري برگزار شد، مدیریت 
توزیع برق شهرستان ساوه، حوزه ستادي شرکت و توزیع 
برق شهرستان شازند به ترتیب موفق به کسب مقام هاي 

اول تا سوم در این دوره از مسابقات شدند.
 گفتنی است، مدیریت توزیع برق شهرستان خنداب به 

عنوان تیم اخالق این دوره از مسابقات معرفی شد.

قهرمانی برق ساوه در مسابقات
والیبال توزیع برق استان مرکزي

تیم آمادگی جسمانی و دومیدانی  توزیع برق استان 
مرکزي در سطح وزارت نیرو موفق به کسب مقام نایب 

قهرمانی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي ،در این مسابقات که در 
شهرستان کرج برگزار شد،میثم احمدي معین در ماده 

2000
میرزایی درماده 

همچنین درمسابقات  آمادگی جسمانی ،محمد میرزایی 
و میثم احمدي معین به ترتیب موفق به کسب مقام هاي 

چهارم و پنجم شدند .
گفتنی است ،علی اکبر طرخورانی هم در پرتاب وزنه مقام 

چهارم را بدست آورد.

14

متر مقام اول  و در 4*
3000

و 

100
متر مقام سوم را کسب کردند. 

15

 مقام دوم و محمد 

آذر ماه جاري در 

کسب مقام نایب قهرمانی تیم آمادگی جسمانی و 
مرکزي در مسابقات وزارت نیرو   دومیدانی  توزیع برق

در سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال داخلی شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي ،مدیریت توزیع برق 
زرندیه قهرمان  شد.این دوره از مسابقات که به میزبانی 

توزیع برق شهرستان آشتیان در
جاري برگزار شد، مدیریت توزیع برق شهرستانهاي 
زرندیه، ساوه و خنداب به ترتیب موفق به کسب مقام هاي 
اول تا سوم در این دوره از مسابقات شدند.گفتنی است، 
مدیریت توزیع برق شهرستان آشتیان  نیز به عنوان تیم 

اخالق این دوره از مسابقات معرفی شد.

 آذر ماه سال 15تا 13

قهرمانی برق زرندیه در مسابقات
فوتسال توزیع برق استان مرکزي
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با حضور مشاور مدیرعامل توانیر در امور 
مجلس ،امام جمعه و فرماندار زرندیه 
،لوازم التحریر از محل حذف قبوض 
کاغذي برق در خشکرود شهرستان 

زرندیه توزیع شد.
 از محل صرفه جویی حذف قبض کاغذي 

برق ،توزیع 
مدارس مناطق محروم در برخی از 
شهرستان هاي تحت پوشش شرکت 

توزیع نیروي برق استان مرکزي آغاز شده 
است.

 با عملیاتی شدن طرح تبدیل قبوض 
کاغذي برق به الکترونیکی، آغاز رسمی 

این طرح از ابتداي مهر در این راستا 
هزار بسته آموزشی از محل صرفه جویی 
حاصل از حذف قبوض کاغذي برق در 
کشور تهیه  شده و در بین دانش آموزان 

مناطق محروم استان هاي کشور توزیع 
شده است.

با حذف قبوض کاغذي گام ارزشمندي در 
جهت تامین مایحتاج تحصیلی دانش 

آموزان مناطق محروم برداشته شده است.

  طرح سراسري حذف  قبوض کاغذي 
برق با هدف ارایه خدمات الکترونیک و 
غیرحضوري به مشترکان و صرفه جویی 
منابع  با مشارکت مردم فهیم استان اجرا 

شده است.

2000

100

 بسته لوازم التحریر در 

 

با حضور مشاور مدیرعامل توانیر در امور مجلس
توزیع لوازم التحریر از محل حذف قبوض کاغذي برق در خشکرود

" “

" "

مهندس محمد اله داد مدیرعامل توزیع برق 
استان مرکزي به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن 

مهندسین برق و الکترونیک ایران انتخاب شد.
نتایج شمارش آراء چهاردهمین  دوره انتخابات 
هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک 

ایران که در تاریخ 
معرفی 

انتخابات انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
ایران به صورت دوره اي هر دو سال یک بار برگزار 

می شود، این انجمن
این انتخابات 
شرکت کردند.

گفتنی است ،فرامرز سپري ، عظیم بلبل آبادي 
،حسن غفوري فرد ، گئورك قره 

پتیان،محمودرضا حقی فام ،مصطفی رجبی 
مشهدي ،سیدزمان حسینی ،غالمعلی رخشانی 
مهر ،عبدالوحید مهدوي نیا ، محمد اله داد ،سید 
محمد هاشمی ،غالمرضا خوش خلق ،عبدالحسن 
فیلی ،محمود جورابیان و ناصر اسکندري به 
ترتیب به عنوان اعضاي هیئت مدیره انجمن 

مهندسین برق و الکترونیک ایران انتخاب شدند.
همچنین مدیرعامل توزیع برق استان مرکزي به 

عنوان عضو هیئت مدیره  انجمن برق و 
الکترونیک ایران شاخه مرکزي انتخاب شد.

مهندس محمد اله داد مدیرعامل توزیع برق 
استان مرکزي بین 

مدیره مرکزي انجمن حائز بیشترین آرا شد و به 
عنوان عضو هیئت مدیره  در جمع اعضاي هیئت 

مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران شاخه  
مرکزي نیز قرار گرفت.

گفتنی است،مهندس علی اکبر بصیري ومهندس 
محمود محمودي از شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي  نیز رتبه هاي دوم و پنجم را در 

بین 
انجمن به خود اختصاص دادند.

18
15

10500
2400

18

18

 تا 
 کاندید منتخب مشخص شد.

 نفر عضو دارد و در 
 نفر به صورت اینترنتی 

کاندید منتخب هیئت 

کاندید منتخب  هیئت مدیره مرکزي 

 آذر برگزار شد، با 20

انتخاب مدیرعامل توزیع برق استان مرکزيدر
هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

 

شوراي فرهنگی صنعت آب و برق استان 
مرکزي در چهارمین سال متوالی موفق به 
کسب رتبه شایسته ویژه در سطح وزارت 

نیرو شد.
سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت 
نیرو درنشست هم اندیشی ائمه جماعات 
صنعت آب و برق استان مرکزي گفت: 
ارائه ایده هاي خالق باید محور فعالیت 

هاي فرهنگی قرار گیرد.
 حجت االسالم حسین قرنفلی بابیان این 

مطلب افزود:کسب رتبه برتر شایسته 
تقدیر ویژه توسط شوراي فرهنگی صنعت 
آب و برق استان مرکزي نشان دهنده 
حمایت مدیران و انگیزه اعضاي شوراي 
فرهنگی در انجام اقدامات شایسته در 

مباحث فرهنگی می باشد .
وي بیان کرد: ارائه کارهاي نوین و خالقانه 
در امور فرهنگی می بایستی در دستور کار 
شرکت هاي زیر مجموعه وزارت نیرو قرار 

گیرد .
سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت 

نیرو ضمن تبریک هفته وحدت بیان کرد: 
ماه ربیع االول یاد آور میالد آخرین رسول 
خدا و پیامبر صلح و دوستی است که به 
حقیقت فصلی براي عمل به سیره آن مقام 
آسمانی بوده و هفته وحدت بی تردید نماد 
و پیام صلح و دوستی براي پیروان راستین 
و حقیقی دین و مکتب انسان ساز اسالم 

است.

 وي گفت: ائمه جماعات باید تبلیغ چهره 
به چهره با کارکنان داشته باشند این امر 
تاثیر بسیار زیادي در رفع مشکالت و 

جذب همکاران دارد .
مدیرکل سازمان  حجت االسالم قربانپور
تبلیغات اسالمی استان مرکزي نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه در پیشبرد برنامه 
ها و چشم اندازهاي فرهنگی باید همه ي 
نهادها با یکدیگر همکاري کنند، گفت: 
همه ي نهاد ها و دستگاه هاي اجرایی باید 

در مسیر عملیاتی شدن بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی اقدام کنند.

 ریس شوراي انسجام بخشی مدیران 

صنعت آب و برق استان مرکزي هم در 
این نشست با توجه به  اینکه فعالیت هاي 

فرهنگی مبتنی بر نیاز روز جامعه 
است،افزود:فعالیت هاي فرهنگی باید 
منسجم ،هدفمند ،اثر بخش و برنامه ریزي 

شده باشد.
 مهندس فرهاد شبیهی بیان کرد:انجام 
فعالیت هاي فرهنگی کار بزرگی است و 
بایدبا انجام نیاز سنجی در حوزه هاي 
مختلف کاري درصد رفع مشکالت و 

مسائل موجود عمل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي نیز در حاشیه این نشست 
گفت:امروز حوزه فرهنگ بیش از هرزمانی 
نیازمند مطالعه و پژوهش است زیرا مقوله 

فرهنگ داراي ابعاد گسترده اي است.
مهندس محمد اله داد افزود: در حوزه 
فرهنگ جاي کار بسیار است زیرا با ظهور 
بسترهاي ارتباطی جدید و شبکه هاي 
اجتماعی ،برنامه ریزان فرهنگی باید 
برمحتواي غنی فرهنگی بسیار تالش 

کنند.
 درپایان این نشست از اعضاي شوراي 
فرهنگی صنعت آب و برق استان مرکزي 
که طی برنامه ابالغی امور فرهنگی و دینی 

در میان استانهاي کشور در سال 
موفق به کسب رتبه شایسته تقدیرویژه 

شده بودند با اهداي لوح تقدیر تجلیل شد.

" "
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بانوان توزیع برق مرکزي از صنایع ساوه بازدیدکردند.
بانوان شرکت در سفر یک روزه به شهرستان ساوه از
نزدیک با صنایع ساوه بازدید وراهکارهاي  مدیریت
مصرف برق ویژه صنایع را براي آنان تشریح کردند.

بازدید بانوان توزیع برق مرکزي از صنایع ساوه

در پی برگزاري جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق 
العاده شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي با موضوع 
انتخاب اعضاي هیات مدیره ،مهندس محمد اله داد به 
عنوان رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ومهندس محمود 
محمودي به سمت نایب رئیس هیات مدیره معرفی 
شدند.همچنین حسن ریاحی نسب به عنوان عضو اصلی 
هیات مدیره و مهندس داود منصوري نیز به سمت عضو 
علی البدل هیات مدیره شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي منصوب شدند.

معرفی اعضاي هیات مدیره توزیع برق استان مرکزي
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي گفت: صنعت آب و 

برق تا پایان سال 
227

این کار را «همه با هم» انجام دهیم، یعنی 
مردم، رسانه ها و کارکنان و متخصصان 
صنعت آب و برق در کنار یکدیگر 
طرح هاي دو صنعتی را که الفبا و 

زیرساخت توسعه هستند، افتتاح و 
بهره برداري کنند. 

علی رضایی در توضیح این خبر افزود: 
وزارت نیرو تا پایان سال جاري مکلف به 

بهره برداري از 
ایران» شده است  ب الف هرهفته »
که گزارش دقیق و اطالع رسانی به موقع 
این اتفاقات می تواند فضاي امیدبخش و 

مثبتی را در جامعه ایجاد کند.
وي بیان کرد:در پویش  هر هفته- الف- 
ب- ایران، که آن را با مشارکت مردم و 

رسانه ها پیش خواهیم برد.  همه با هم 
خواهیم دید که در عرصه خدمات 
زیربنایی آب و برق، که نقش محوري در 
تأمین رفاه و امنیت هموطنان دارد و 
همچنین زمینه ساز پیشرفت و پیشران 
تمامی بخشهاي اقتصادي کشور است، 
متخصصان ایران زمین چه می کنند و 
سرمایه هاي این کشور را چگونه براي 

ارتقاي زیرساختها و ظرفیتهاي تولید و 
کیفیت زندگی به کار می گیرند.

رضایی افزود:در پویش هر هفته- الف- 
ب- ایران،  همه با هم درباره ابعاد این 
سرمایه گذاریها و اثراتشان بر کشور و 
کیفیت زندگی مردم، و فرصتهایی که 
براي توسعه ایجاد می کنند، گفت و گو 
خواهیم کرد چرا که قصد داریم طرحهاي 
زیرساختی صنعت آب و برق را به میان 

مردم بیاوریم.
وي اظهار کرد: پویش، تالشی است که 

نشان دهیم ایرانیان امیدوار و سختکوش 
در هر شرایطی، در سخت ترین روزهاي 

تحریم و مخاصمه هاي خارجی، به 
سازندگی و آبادانی کشور خویش همت 
می گمارند. الف، نشانی از آب و آبادانی 
است و ب، نشانه اي از برق و بردباري و با 
هم بودن، براي ساختن ایرانی که شایسته 

ایرانیان است.
رضایی در خصوص اهداف این 
پویش گفت: این پویش اهداف 
مهمی را در دو سطح ملی و 

سازمانی دنبال می کند، 
اهداف ملی شامل افزایش امید 
و اعتماد اجتماعی از مسیر آگاه 
سازي مردم نسبت به سرمایه 
گذاریها و دستاوردهاي صنعت 

آب و برق،تبیین مطلوب 
خدمات دولتهاي یازدهم و 
دوازدهم در عرصه صنعت آب 
و برق،افزایش امید اجتماعی و 

نشان دادن ظرفیتهاي 
اقتصادي کشور حتی در 

شرایط شدیدترین تحریم هاي 
اقتصادي واهداف سازمانی 
شامل بهبود ارتباط گیري با 
اقشار مختلف مردم بر محور 
مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، 

توجه دادن افکار عمومی به اهمیت 
صنعت آب و برق در نظام اقتصادي و 
اجتماعی کشور و ارتقاي جایگاه وزارت 
نیرو در افکار عمومی و معرفی خدمات 

گسترده صنعت آب و برق می باشد.
وي در پایان خاطر نشان کرد:این پویش 
معطوف به نظرات و مطابق خواست مردم 
است و می بایست میزان رضایت مردم و 
توجه به نیازهاي آنان مورد توجه قرار 

گیرد.
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" مدیرعامل شرکت توزیع نیروي “ مهندس محمد اله داد
برق استان مرکزي به عنوان عضوء هیات مدیره انجمن 

صنفی شرکت هاي توزیع نیروي برق کشور انتخاب شد.
در جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه انجمن صنفی 
شرکت هاي توزیع نیروي برق کشور ، اعضاي جدید 

هیات مدیره و بازرس انجمن انتخاب شدند.
 در این جلسه که اکثریت اعضاي مجمع حضور داشتند، 
پس از راي گیري، به ترتیب مهندس محمد اله داد، 
مهندس علی سعیدي، مهندس اکبر حسن بگلو، 
مهندس علیرضا علیزاده و مهندس حسن کریمی با 
کسب اکثریت آرا به عنوان اعضاي اصلی و مهندس 
عبدالوحید مهدوي نیا و مهندس سید محمد موسوي 
زاده به عنوان اعضاي علی البدل هیات مدیره  این انجمن 

انتخاب شدند.
 همچنین دکتر بهنام بیات و مهندس اکبر فرج نیا به 
ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل انجمن حائز 

بیشترین راي شدند.

انتخاب مدیرعامل توزیع برق استان مرکزي به عنوان
 عضوء هیات مدیره انجمن صنفی شرکت هاي توزیع برق
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سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو 
گفت: اهتمام ویژه مسئوالن برمهندسی مدبرانه 

فرهنگی یک ضرورت است.
 حجت االسالم حسین قرنفلی در جلسه فصلی 
دبیران امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق 
سراسر کشور که در اراك برگزار شد،بابیان این 
مطلب افزود: مجموعه وزارت نیرو مجموعه 
بزرگی است و عالوه بر تامین آب و برق این 
صنعت در امنیت و توسعه کشور اهمیت ویژه و 
تاثیر گذاري دارد . وي ضمن تبریک به مناسبت 

ایام هفته وحدت گفت: یکی از زیباترین و 
واالترین واژه ها، واژه وحدت و برادري است، 
برادري و وحدتی که پیامبر رحمت در استمرار 
رسالت دیگر انبیاي الهی براي جوامع بشري به 

ارمغان آورد.
 حجت االسالم قرنفلی بابیان اینکه خالقیت و 

نوآوري در ترویج امور فرهنگی ضروري 
است،افزود: از ارزیابی سال آینده عالوه بر برنامه 

هاي ابالغی باید کار هاي نوین نیز ارائه شود .

 سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو 
گفت: ارتقاي ظرفیت هاي فرهنگی و ابتکار عمل 
در این حوزه نقش بسزایی در خنثی نمودن 

هجمه هاي فرهنگی طراحی شده از سوي  
دشمنان دارد.

وي با بیان اینکه کارکنان وزارت نیر و در تامین 
زیرساخت هاي اساسی کشور و خدمات بی وقفه 
و مستمر به مردم از هیچ تالشی دریغ نمی ورزند 
،افزود:کارکنان صنعت آب و برق در فعالیت هاي 

فرهنگی نیز باید پیشرو باشند.
 رییس شوراي انسجام بخشی مدیران صنعت 
آب و برق استان مرکزي هم در این جلسه با بیان 
اینکه توسعه و نهادینه کردن فرهنگ یکی از 
راهکار هاي مبارزه با استکبار است،افزود: امروز 
دشمنان با تولید انواع نرم افزارارتباطی،فرهنگ 

ما را نشانه گرفته اند.
مهندس فرهاد شبیهی تصریح کرد: فعاالن و 
تالش گران عرصه فرهنگ باید با طراحی ایده 

هاي جدیدفرهنگی پیشگام باشند .

ضرورت اهتمام ویژه مسئوالن برمهندسی مدبرانه فرهنگی

معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي از برگزاري 

مناقصه انواع  کابل خودنگهدار شش رشته 
فشار ضعیف توسط این شرکت خبرداد.

علیرضا فخریه افزود: مناقصه 
31/98

مرکزي با موضوع انواع  کابل خودنگهدار 
شش رشته فشار ضعیف جهت تهیه کابل 

خودنگهدار شرکت هاي توزیع نیروي برق 
قم،تهران بزرگ،مرکزي، البرز،تهران، 

استان اصفهان، شهرستان اصفهان، قزوین 
و چهار محال وبختیاري برگزارشد.

وي بیان کرد: این مناقصه جهت تامین 
کابل خودنگهدار فشارضعیف 

25+25+50+50
،کابل خودنگهدار فشار ضعیف 

25+25+70+70
وکابل خود نگهدار فشار ضعیف 

25+25+95+95
مترتوسط شرکت هاي شرکت کننده 

برگزار شده است. 
وي افزود:

مناقصه شرکت کردند که در سال رونق 
تولید فرصت و ظرفیت قابل توجهی در 

زمینه تولید کابل ایجاد شد.

شرکت توزیع نیروي برق استان 

*3 به متراژ 

*3 به متراژ 

*3 به متراژ 

12
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 شرکت توانمند کشور در این 
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برگزاري  مناقصه کابل خودنگهدار 9 
شرکت توزیع برق توسط استان مرکزي

رییس کمیسیون مالی انجمن صنفی شرکت 
هاي توزیع نیروي برق گفت: همسان سازي 
سرفصل هاي هزینه هت در شرکت هاي توزیع 

برق ضروري است.
مهندس محمد اله داد در نوزدهمین جلسه 
کمیسیون مالی انجمن صنفی شرکت هاي 
توزیع نیروي برق که با حضور مدیران عامل 
عضو هیات رییسه و تعدادي از معاونین مالی و 
پشتیبانی شرکت هاي توزیع نیروي برق در 
اراك برگزار شد ،ضمن تبریک به مناسبت روز 
حسابداري  افزود: حسابداري یک زبان است و 
جهانی سازي اقتصادي و مالی، همواره نیازمند 

زبانی مشترك است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي بااشاره اینکه همسان سازي استراتژیک 

سامانه اطالعاتی در بهبود عملکرد شرکت 

ضروري است،بیان کرد: همسان سازي سیستم 
اطالعاتی حسابداري تاثیر و ارتباط بسیاري بر 
سطح رشد فناوري اطالعات درشرکت ها، 
سطح دانش مدیریت از حسابداري و فناوري 
اطالعات، سطح مشارکت مدیریت در پیاده 
سازي سیستم اطالعاتی و وجود کارمندان با 

تخصص حسابداري و سیستم اطالعاتی دارد.

 معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي نیز گفت: این جلسه به 
منظوراصالح ساختار کدهاي حسابداري بر 
اساس روش متحدالشکل حسابداري برق در 
اقالم ترازنامه اي و سود وزیانی وایجاد وحدت به 
منظور همسان سازي در کلیه شرکت هاي 
توزیع نیروي برق در استان ها و شهرستان ها 

برگزارشده است.
وي پیاده سازي کدینگ جدید در زیر سیستم 

بودجه، حسابداري، پرسنلی، اصالح الگوي 
اسناد ویژه، تست فرم ها و صدور اسناد 
آزمایشی ویژه جهت شناسایی مغایرت ها و رفع 
آنها، تهیه گزارشات مورد نیاز سیستم جدید، 
آموزش مستمر کارکنان مرتبط در حوزه هاي 
مالی،مهندسی وکارکنان در کنار سیستم فعلی 
را از اقدامات انجام شده جهت اجراي این پروژه 

درشرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 
برشمرد.

گفتنی است ،در پایان این جلسه مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان همدان از کانال 
مشترك تاسیسات زیربنایی آبفا،برق،مخابرات 
و آتش نشانی بازار تاریخی اراك بازدید به عمل 

آورد.

ضرورت همسان سازي سرفصل هاي هزینه ها در شرکت هاي توزیع برق

 مدیر دفتر نظارت وکنترل لوازم اندازه گیري 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي درحاشیه 

برگزاري این مانور گفت:در این مانور
عملیاتی از مدیریت هاي توزیع برق شهرستان 
هاي اراك ،خمین ،شازند،فراهان، تفرش و خنداب 

حضور داشتند.
مهندس کورش طالبی افزود: این مانور طی دو روز 
با برنامه ریزي قبلی با هدف اصالح و بهینه سازي 
تابلو هاي دیماندي،تست و اصالح وضعیت کابل 
کشی کنتورهاي دو پاساژ ، رفع نقاط کانون خطر و 

کاهش تلفات در اراك برگزار شد.
 وي ادامه داد: اصالح و بهینه سازي 

دیماندي،برکناري 4 دستگاه تابلو دیماندي با 

جایگزینی یک دستگاه تابلو توسعه پذیر،اصالح و 
تعویض 5 عدد تابلو سه فاز عادي سازمان سیما و 
منظر شهرداري را ازجمله فعالیت هاي انجام شده 

در این مانور است.
 مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیري 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي، تست 

تعداد 
تهرانی،کشف 5 مورد دستکاري و غیر 

مجاز،تعویض 
پاساژ تهرانی وشاخه بري درختان زیر شبکه در سه 
نقطه شهري توسط اکیپ شهرداري را از دیگر 

فعالیت هاي صورت گرفته در این مانور عنوان کرد.
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33

 اکیپ 

 تابلو 

 کنتور پاساژهاي کندي ، سعادت و 

 کنتور و کابل کشی انشعابات 
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مانور واکنش در شرایط اضطراري و مدیریت 
بحران در شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي برگزار شد.
مانور ستادي و عملیاتی مدیریت بحران توزیع 
برق استان مرکزي با حضور معاونین ،مدیران 
ستادي و مدیران توزیع برق شهرستان اراك 
برگزار وسرعت و سطح آمادگی مدیران در 

پاسخ به فراخوان  با ثبت میانگین 
نمره قابل قبولی را در این مانور کسب کرد.

 رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي در این 

مانور با اشاره به اینکه این مانور ستادي 
مدیریت بحران بدون اعالم قبلی جهت بررسی 
و ارزیابی میزان آمادگی مدیران ستادي برگزار 
شد، بیان کرد: پس از فراخوان مدیریت بحران 

مدیران با آمادگی کامل و مجهز به تجهیزات در 
زمان کمتر از 

مهندس امینی افزود: هم افزایی دانشی و 
افزایش آمادگی نیروها در شرایط حساس و 
بحرانی ضروري است و سرعت برقراري مجدد 

شریان حیاتی برق بستگی به بزرگی خسارات و 
میزان آمادگی نیروهاي عمل کننده دارد.

وي بابیان اینکه میزان آمادگی نیروها در 
شرایط اضطراري را می توان با افزایش 
مانورهاي عملیاتی و تمرین ارتقا داد،اظهار 

کرد: پس از حضور مدیران و معاونین در محل 
بحران ،وظایف هر معاونت در شرایط بحران 

تشریح شد.
 مهندس امینی بابیان اینکه تعیین سناریو 
مناسب براي اجراي مانورهاي عملیاتی با 
بهره وري بهینه از اولویت برخوردار است،افزود: 
افزایش توان و آمادگی براي شرایط اضطراري، 
آشنایی واحدهاي معین با شبکه برق واحد، 
آمادگی پیمانکاران براي همکاري در شرایط 
اضطراري، رفع معایب و تعمیر اساسی شبکه 
برق محدوده مانور،اعمال حداقل قطعی برق به 
مشترکین براي رفع معایب و تعمیر اساسی 
شبکه برق ،افزایش سرعت و سطح آمادگی 
مدیران و کارکنان در پاسخ به فراخوان ها از 

اهداف برگزاري این مانورها است.

12

15

 دقیقه، 

 دقیقه در محل حضور یافتند.
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سی و دومین مانور مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل شرکت توزیع برق استان مرکزي در تفرش 

برگزار شد.
رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي در 
حاشیه برگزاري این مانور گفت: همزمان با هفته 
پدافند غیرعامل، سی و دومین مانور مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق 

استان مرکزي با حضور 
شهرستان استان در تفرش برگزار شد.

 مهندس رضا امینی بیان کرد: طبق برنامه 
ریزي هاي صورت گرفته در این مانور با تالش 
همکاران توزیع برق استان 4کیلومتر شبکه 

توزیع برق از ابتداي فیدر بارزجان تا روستاي 
بارزجان اصالح و بهینه سازي شد.

  وي افزود: این مانور ها باعث آمادگی پرسنل 
حوزه عملیاتی شده و در کوتاه ترین زمان 
می توانند مشکل قطع برق در مناطق بحران 

دیده را برطرف کنند.
رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي تبادل 
دانش و تخصص، افزایش آمادگی اکیپ هاي 
اجرایی، باال بردن روحیه کار گروهی و افزایش 
سرعت عمل اکیپ ها را از جمله دستاورد هاي 

این مانور برشمرد.

 12 اکیپ عملیاتی از 14

برگزاري مانور مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزي در تفرش

همزمان با هفته پدافند غیرعامل ،رزمایش 
سراسري قطع برق و ارزیابی  آمادگی مولدهاي 

اضطراري توسط شرکت توزیع برق استان 
مرکزي برگزار شد.

رزمایش قطع برق و آماده بکار بودن مولد هاي 
برق اضطراري سازمان هاي حیاتی و حساس و 
مهم در دوازدهم  آبان ماه همزمان با سراسر 
کشور در شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداري مرکزي در 
این رزمایش گفت: دستیابی به سطح باالیی از 
آمادگی در شرایط واقعی و نهادینه سازي 
فرهنگ پدافند غیر عامل از اهداف این رزمایش 

است.
  فراهانی افزود: پدافند غیرعامل مجموعه 
اقداماتی است که موجب افزایش بازدارندگی، 
کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت هاي 
ضروري، ارتقاي پایداري ملی و تسهیل مدیریت 

بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی 
دشمن می شود .

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي گفت: با توجه به 

اهمیت آمادگی مراکز حساس در مقابل بروز 
حوادث غیرمترقبه و قطع برق در زمان بروز این 

حوادث، شرکت توزیع نیروي برق مرکزي 
رزمایش قطع برق مراکز حساس را اجرا کرد.

مهندس محمد مرادي افزود: در این رزمایش با 
قطع برق مراکز حساس و دستگاه هاي اجرایی 
منتخب از سراسر استان بدون اطالع قبلی مراکز 
حساس، آمادگی مولدهاي برق اضطراري توسط 
کارشناسان مستقر توزیع برق استان، مطابق با 

چک لیست ها رصد و ارزیابی شد.
 وي بیان کرد: پدافندغیر عامل در شبکه هاي 
توزیع برق با هدف پایداري و افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه هاي توزیع برق در مواقع بحرانی 

انجام می شود.
 مهندس مرادي بابیان اینکه در این رزمایش 
میزان آمادگی و استمرار فعالیت زیرساخت هاي 

استان ارزیابی می شود،افزود: بیش از 
مشترك برق در استان مرکزي وجود دارد که 

برق آنان از طریق 
ترانسفورماتور، بیش از
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 پست فوق توزیع تامین می شود.

 هزار 

هزار و
 هزار کیلومتر شبکه و 

دستگاه 770
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