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مدیر دفتر بازرسی ومدیریت عملکرد وزارت 
نیرو گفت: صیانت از حقوق شهروندي سرلوحه 

امور وزارت نیرو است.

کامبیز اقبالی در بازدید نحوه استقرار میزخدمت 
و نظارت برعملکرد اجرایی شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي بابیان اینکه میز خدمت 

زیرشاخه صیانت از حقوق شهروندي 
است،افزود:استقرار میز خدمت در دستگاه هاي 
اجرایی مسیر روان سازي و حل مشکالت مردم 
را هموار و سرعت، دقت و شفاف سازي را در 

خدمت رسانی به ارباب رجوع افزایش می دهد.
وي افزود: نوع  خدماتی که وزارت نیرو به مردم 
ارائه می کند بسیار حساس و صیانت از حقوق 

شهروند ي تمام ابعاد فنی و غیرفنی صنعت آب 
و برق را دربرمی گیرد.

اقبالی تامین برق پایدار و مطمئن و کاهش 
خاموشی ها را از شاخص هاي مهم  براي 
نظارت عملکرد شرکت هاي توزیع برق دانست 
وافزود: کلیه فرآیندهاي شرکت هاي توزیع برق 

باید به صورت غیرحضوري صورت پذیرد.

مدیر دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت 
نیرو بر افزایش ارائه خدمات به صورت 
غیرحضوري به مردم تاکید کرد و افزود: یکی از 
شاخص هاي مهم ارزیابی رضایتمندي ارباب 

رجوع است.
وي تکریم مردم و ارائه خدمات مناسب به آنان 
را از مصادیق حقوق شهروندي برشمردوگفت: 
شرکت هاي صنعت آب و برق ملزم به رعایت 

حقوق شهروندي هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي با اشاره به استقرار میزخدمات توزیع 
برق در مساجد و میز خدمت سیار این شرکت 
جهت ارائه خدمات شایسته به مردم ،بیان کرد: 
میز خدمت موجب صرفه جویی در زمان و حل 

مشکالت مردم می شود. 
مهندس محمد اله داد  بر اینکه به دنبال کاهش 
مراجعه ارباب رجوع به شرکت هستیم، عنوان 
کرد: میز خدمت الکترونیکی در دستور کار قرار 

گرفته
از به راحتی خدمات را دریافت نمایند. 

 خدمت  براي آن  لحاظ شده  تا مردم 82

صیانت از حقوق شهروندي سرلوحه امور وزارت نیرو

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

581
دراستان خبرداد.

مهندس محمد مرادي افزود: از ابتداي سال 
جاري تاکنون 

متوسط هوایی و زمینی ، 
397

دستگاه ترانسفورماتور زمینی تعمیر شده است.
وي طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز 

مدیریت بحران اعم از پست سیار
کیلوولت آمپر، برج نوري سیار وجمع آوري 

10
برکنار شده براي استفاده مجدد به منظور 
صرفه جویی اقتصادي را ازجمله فعالیت هاي 

انجام شده دانست.
مهندس مرادي برگزاري دو مانور مدیریت 
بحران در قالب تعمیرات شبکه فشار متوسط 
در شهرستان هاي فراهان و تفرش،ارزیابی 
مولد تأمین برق اضطراري دستگاه هاي اجرایی 
در سطح استان،برگزاري مانورهاي متعدد به 
منظور آمادگی پرسنل براي مقابله با شرایط 

اضطراري را از دیگر اقدامات صورت گرفته 
عنوان کرد.

 معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي شناسایی 
شاخص هاي داشبورد ایمنی مدیریت براي 
کنترل هاي ایمنی، طراحی تفنگ پرتاب سیم 

با برد بلند، طراحی ،ساخت و جایگزینی 
دستگاه نصب ارت موقت از سطح زمین ونصب 
ردیاب بر روي خودروهاي اجرایی به منظور 
رصد فعالیت خودروها را از اقدامات شاخص 

انجام شده دفتر ایمنی و کنترل ضایعات طی 
9ماه سال جاري برشمرد.

وي رویت پذیري و کنترل بار پستهاي فوق 
توزیع و فیدر هاي فشار متوسط به منظور 
پیشگیري از اعمال خاموشی ناشی از مدیریت 
استراتژیک بار،توسعه اتوماسیون شبکه برق با 
هدف حذف زمان مراجعه حضوري گروه هاي 
عملیاتی وتبدیل اتصاالت پیچ و مهره اي به 
اتصاالت پرسی را از جمله فعالیت هاي انجام 

شده حوزه دیسپاچینگ استان برشمرد.

کیلومتر شبکه برق طی 9ماه سال جاري 

581
116

 دستگاه ترانسفورماتور هوایی و 

315

هزارکیلوگرم سیم آلومینیوم از شبکه هاي 

 کیلومتر شبکه فشار 
هزارپایه چراغ و 
64

 

 

کیلومتر شبکه برق در استان مرکزي581   تعمیر
همزمان با دهه فجر، میز خدمت شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي در راستاي ارائه خدمات مطلوب و تکریم 

ارباب رجوع و دیدار مردمی مسئولین دایر شد.

در این برنامه که با حضور مدیران ارشد این شرکت برگزار 
شد به سواالت و مطالبات مردم در حوزه برق در بیش از 

40
برپایی میز خدمت براي بررسی مشکالت و پاسخگویی 
مسئوالن به نیازهاي مردم، سرعت بخشی و ارتقا کمی و 

کیفی سطح خدمات بسیار موثراست.
گفتنی است ،برنامه میز خدمت به شکل دوره اي با هدف 
تسهیل در ارائه خدمات به مردم و ارتباط مستقیم براي 
کمک به رفع مشکالت شهروندان، همواره در دستور کار 

شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي است.

مسجد در  شهرستانهاي استان پاسخ داده شد.

برپایی میز خدمت توزیع برق
درمساجد استان مرکزي
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در ارزیابی هاي به عمل آمده توسط استانداري مرکزي ، توزیع برق رتبه 
برتر را در بین دستگاه هاي اجرایی عضو شوراي اداري استان در زمینه 

ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در سال 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي ،در این 
دوره از ارزیابی ها اقدامات صورت گرفته ،دستگاه هاي اجرایی استان 
مرکزي در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با نظارت استانداري 
مرکزي مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت وشرکت توزیع برق موفق به 

کسب مقام برتر در این حوزه شد.
مهندس محمد اله  سید علی آقا زاده استاندار مرکزي از   گفتنی است ، 
داد مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي جهت کسب این 

موفقیت طی تقدیر نامه اي  تقدیر به عمل آورد.

به خود اختصاص داده است.7139

" " "

"

کسب رتبه برتر توزیع برق مرکزي در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
اکیپ عملیاتی شرکت توزیع 

نیروي برق استان مرکزي 
براي یاري رسانی جهت رفع 
خاموشی ناشی از بارش برف 
سنگین  به استان گیالن 

اعزام شدند.
نیروهاي عملیاتی شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي به منظور اصالح و بازسازي 
شبکه برق وامداد رسانی به مناطق بحران 
زده ناشی از بارش برف سنگین  به استان 

گیالن اعزام شدند.
اکیپ هاي فنی وعملیاتی، شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي متشکل از 6 

اکیپ، 4 خودروي کمک دار، یک دستگاه 
باالبر و یک دستگاه چرثقیل به منظور 
بازسازي و ساماندهی شبکه هاي برق 
رسانی شرکت توزیع نیروي برق استان 

گیالن به محل اعزام شدند.
گفتنی است ،بارش شدید برف موجب 
قطعی برق به صورت پراکنده در استان 

گیالن شده بود.

اکیپ هاي عملیاتی توزیع برق مرکزي به استان گیالن 6   اعزام

مراسم تحلیف و سوگندنامه کارکنان جدید 
االستخدام شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي در این مراسم نیروي انسانی را بعنوان 
سرمایه اصلی هر سازمان برشمرد و افزود: 
نیروي انسانی پویا و تالشگر سبب بالندگی، 
پیشرفت، نوآوري و ایجاد خالقیت در سازمان 

خواهد شد.
مهندس اله داد بابیان اینکه ترکیب جوانی و 
تجربه ضامن بقاي هرسازمان است،افزود: 
موفقیت هر سازمان وابسته به نیروي انسانی 
سالم ، فهیم ، با صالحیت ، متخصص و 

مسئولیت پذیر است .
وي ضمن تشریح اهداف و چشم انداز شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي، شرکت هاي 

توزیع برق را پیشانی ارتباطی صنعت برق با 
مردم دانست و افزود: نیروهاي جدید باید 
درخواست هاي مشترکین را با کمال احترام و 

ادب رسیدگی و مشکالتشان را به نحو مطلوب 
به انجام برسانند.

شایان ذکر است، 
این شرکت ،با قرائت دسته جمعی سوگند 
نامه در پیشگاه قرآن مجید مبنی برتالش 
خود بر انجام وظایف شغلی و مسئولیت هاي 
قانونی به حفظ حقوق مردم و پیشبردآرمان 
هاي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و 
رعایت احکام الهی ، قانون اساسی،مقررات 
حاکم و منشور اخالقی و اداري کارمندان 
دولت سوگند یاد کرده و پس از امضاي 

سوگند نامه ،شروع بکار خود را اعالم کردند.

نیروي جدید االستخدام 31

اداي سوگند نامه نیروهاي جدیداالستخدام توزیع برق استان مرکزي

مدیرتــوزیع بـــــــرق 
شهـــرستان دلیجان از 

اصالح 
بـــرق با انجام 

گروهی در این شهرستان 
خبرداد.

مهندس بختیاري اجراي 
12

سازي شبکه دره ازنا ،اجراي پروژه قدرت مانور با نصب 
ریگلوزر و اجراي شبکه روشنایی معابروتعمیر 

ترانس معیوب  را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد.
وي تعمیر6کیلومتر شبکه مناطق حساس و صنعتی به 

روش خط گرم،تعویض 
تابلو هاي توزیع وسرویس 

معابر شهري وروستایی را از دیگر فعالیت هاي صورت 
گرفته  عنوان کرد.مشترکان  برق این 

800
10

43
14

 کیلومتر تعویض سیم به کابل روستایی، اصالح و بهینه 

16

300
3000

31
مشترك شهرستان  است،افزود: 

ماه سال جاري به  متقاضیان واگذار شده است.

کیلومتر شبکه 
 مانور 

 دستگاه 

متر کابل خودنگهدار خروجی 
 دستگاه چراغ روشنایی 

هزار و 
انشعاب طی 499

 مانور14 کیلومتر شبکه برق دلیجان با انجام 43اصالح 
مدیرتوزیع برق شهرستان خنداب از اصالح و بهینه سازي بیش از 

26
شهرستان داراي 
سال جاري    

تبدیل
4 دستگاه سکسیونر گازي با امکان قابلیت فرمان قطع و وصل از 

مرکز کنترل و نصب 
خاموشی هاي فشار متوسط  را از جمله اقدامات انجام شده 

دانست.
مهندس دهقانی  تقویت 

جلوگیري  سرقت سیم با استفاده از اسپیسر،جابجایی و مقاوم 
سازي 

، باز سازي 
فرسوده را از دیگر فعالیت هاي صورت گرفته عنوان کرد.وي 

واگذاري 
6031

، تعویض 
غیر مجاز در سطح شهرستان را از سایر اقدامات اجرا شده برشمرد.

کیلومتر شبکه هاي توزیع برق در این شهرستان خبرداد.این 
23
478

31

117

1085

6000
53

457
دستگاه کنتور ، اصالح 

543

 هزارمشترك برق است، افزود: طی 
 انشعاب به متقاضیان واگذار شده است.وي 
 کیلومتر شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار،نصب 

 عدد کات اوت فیوز به منظور کاهش 

 نقطه از شبکه سیمی جهت 

متر شبکه در مسیر سیالب ،تقویت 
 مورد زیر چینی تابلوها وجابجایی 

 انشعاب به متقاضیان ، بازرسی و تست 
3684

 مورد کنتور معیوب  و جمع آوري 

10

75
85

 مورد کابل سرویس مشترکین 
115

ماه 

حلقه چاه ارت 
 اصله پایه 

 مورد برق 

کیلومتر شبکه برق در خنداب 26اصالح و بهینه سازي 
قراردادي مابین شرکت بیمه کوثر و شرکت مادر تخصصی تولید و 
انتقال و توزیع نیروي برق ایران(توانیر) منعقد شده است که بر 
اساس آن بیمه حوادث ناشی از برق مصارف خانگی و تجاري ایران 

براي سال جاري تحت پوشش بیمه کوثر قرار گرفت.
شرکت بیمه کوثر تمام خسارت هاي جانی و مالی حادث شده از 
جریان برق به مشترکین برق خانگی و تجاري  ساکنین و اشخاص 
ثالث در عرصه و اعیان ملک مشترك یا اختصاصی مشاعات 
ساختمان ها و واحدهاي مسکونی و تجاري به سبب استفاده از 

انشعاب برق را تحت پوشش دارد
سامانه ي خسارت مشترکین برق در نشانی هاي زیر

 
ا

راه اندازي شده و قابل استفاده و بهره برداري توسط خسارت 
دیدگان است.

مشترکین تجاري و خانگی  استان مرکزي مشمول خدمات بیمه 
مشترکین بوده اند لذا در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت ناشی از 
برق در سال جاري، سریعا نسبت به ثبت آن در سامانه بیمه اقدام 

نمایند.

WWW.tavanir.kins.ir  
WWW. bime.tavanir.org.ir

 

"

ثبت حادثه و خسارت ناشی از برق سال جاري در سامانه بیمه
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مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان از مقاوم سازي شبکه 
توزیع برق روستایی این شهرستان خبرداد.

مهندس یونس بابا مرادي گفت:اصالح و بهینه سازي 
فیدرهاي فشار متوسط خروجی پست فوق توزیع ایبک 

آباد به مبلغ 
اطمینان و پایداري شبکه و همچنین مقاوم سازي

کیلومترشبکه هاي فشار متوسط هوایی مسیر 
روستاهاي دستجان ، زنگارك ، کرد آباد ، میچان وعزیز 

آباد با نصب 
10

وي افزود: از ابتداي سال تا کنون 
فشار ضعیف فرسوده سیمی شهرهاي فرمهین ، خنجین 
و روستاهاي اشقل ، مخلص آباد،کمرك ، مجد آباد کهنه 

، غیاث آباد و آهنگران اصالح و تبدیل به کابل 
خودنگهدار شده است. 

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان ،تعویض 
،سرویس 
و نصب 

روستا ها،اصالح شبکه فشار متوسط ، ضعیف و پست 
هوایی عمومی روستا هاي گازران و ماستر و تامین 
روشنایی برق امامزاده روستا فشک را از دیگر اقدامات 

انجام شده دانست.
مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان بابیان اینکه تعداد کل 

مشترکین این شهرستان 
411

واگذار شده است. و تعداد 
سازي کابل سرویس و انشعاب انجام شده است.

4000
28

33
ماه سالجاري  انجام شده است.

38

4340
1797

350

23732
انشعاب در سال جاري به متقاضیان  این شهرستان 

4523

 میلیون ریالی با هدف افزایش قابلیت 
   

 پایه اصله فشار متوسط هوایی طی 

 کیلومتر شبکه 

چراغ 
پایه چراغ روشنایی معابر ، بهینه سازي 
دستگاه پایه روشنایی معابر نقاط مختلف 

 مشترك است ،افزود: 

 انشعاب اصالح و بهینه 

مقاوم سازي شبکه توزیع برق
روستایی شهرستان فراهان

مدیرتوزیع برق شهرستان زرندیه از 
نصب 

10
خبرداد.مهندس محسن فتاحی ، 

افزایش قدرت 
هوایی،احداث 

فشار متوسط هوایی و اصالح بیش از 4کیلومتر  شبکه 
فشار متوسط هوایی را از جمله اقدامات انجام شده در سال 

جاري است.وي بابیان اینکه بیش از 7کیلومتر کابل 
خودنگهدار در زرندیه احداث شده است،افزود:همچنین 

29
خودنگهدار تبدیل شده است.وي نصب 

بتونی،نصب 
،

برکناري  
دیگر اقدامات انجام شده  در شهرستان زرندیه دانست.

مدیرتوزیع برق شهرستان زرندیه بابیان اینکه تعداد کل 
مشترکین این شهرستان 

،افزود: 
شهرستان واگذار شده است.

80
ماه سال جاري در این شهرستان 

16
11

کیلومتر و 
629

324
4500

208

35
754

 دستگاه  پست هوایی طی 

 دستگاه پست 
کیلومتر شبکه 

500
 اصله پایه 

 دستگاه چراغ، تعویض 
مترشاخه بري، تعویض 

 پایه فرسوده،برگزاري 

هزار و
انشعاب طی درسال جاري به متقاضیان  این 

متر شبکه فشار ضعیف به کابل 

2410
918
12

599

 المپ 
مقره،تعویض و 
تعمیر گروهی از 

مشترك است 

 دستگاه پست هوایی برق در زرندیه80نصب 

همزمان با دهه فجر با حضور استاندار مرکزي 
، فرماندار شهرستان اراك و مدیران ارشد 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 

30
اعتباري بالغ بر 

و افتتاح شد.
استاندار مرکزي در این مراسم افتتاح این 
طرح ها با اشاره به اینکه استان مرکزي از 
استان هاي کشاورزي و صنعتی است و برق 
در توسعه این بخش ها نقش مهمی دارد، 
افزود: صنعت برق در صنایع مادر و تولیدي 

استان نیز نقش بسزایی ایفا می کند.
سید علی آقا زاده افزود: کارمنان ساعی و 
پویاي صنعت برق با فعالیت شبانه روزي در 
تامین برق پایدار از هیچ کوششی دریغ نمی 
ورزند و تالش کارکنان صنعت برق استان 

مرکزي شایسته قدردانی است.
وي در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره 
به اینکه صنعت برق به عنوان حساس ترین 

صنعت در استان استراتژیک مرکزي از 
اهمیت مضاعفی برخوردار است،توزیع برق 
استان در راستاي تحقق منویات مقام معظم 
رهبري و سیاست هاي دولت تدبیر و امید 
،مجدانه در روند توسعه استان گام برمی دارد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي هم گفت: بهره برداري فاز اول کانال 

هاي انرژِي اراك به طول 
متقاضیان شهري و روستایی،اصالح و بهینه 
سازي  شبکه فرسوده ،توسعه وبهینه سازي 
شبکه روشنایی معابر از جمله پروژه هاي 
قابل افتتاح در دهه فجر در شهرستان اراك 

است.
مهندس محمد اله داد افزود:این پروژه ها 
باهدف ظرفیت سازي براي تامین برق 

متقاضیان و مشترکان جدید و افزایش 
قابلیت اطمینان به همراه پایداري شبکه  به 

بهره برداري رسید.
در این مراسم پروژه شبکه فشار متوسط 
زمینی و هوایی و کانال انتقال انرژي اراك 7 با 

اعتباري بالغ بر
برداري رسید.

شایان ذکر است ،احداث 
فشار متوسط زمینی، حفر

انتقال انرژِي واحداث 
متوسط هوایی براي عملیاتی شدن این پروژه 

صورت گرفته است.
آغاز عملیات اجرایی وافتتاح 

توزیع برق استان مرکزي در دهه فجر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي ازآغاز عملیات اجرایی و افتتاح 

219
با آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزي انقالب 

اسالمی با اعتباري بالغ بر
خبرداد.

مهندس محمد اله داد ،بهره برداري فاز اول 

کانال هاي انرژِي اراك به طول 
367

و روستایی،اصالح و بهینه سازي 
200

سازي شبکه روشنایی معابر و اتمام پروژه 
نصب 

جمله پروژه هاي قابل افتتاح در دهه فجر 
عنوان کرد.

وي افزود: عملیات اجرایی و افتتاح 
توزیع برق در اراك، 

22
پروژه در فراهان، 

در غرق آباد، 
در خمین، 6 پروژه در محالت، 3 پروژه در 

دلیجان، 3 پروژه در شازند و 
خنداب همزمان با دهه فجر آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي توسعه زیرساخت هاي شهري، 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه، تامین 
روشنایی معابرشهري و روستایی وتامین برق 
متقاضیان را از اهداف افتتاح این  پروژه ها 

دانست.
مهندس اله داد تصریح کرد: شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي در راستاي تداوم 

توزیع مطمئن و پایدار نیروي  برق ، 
رضایت مندي مشترکین ، استفاده بهینه از 
امکانات و منابع موجود و بهره وري اقتصادي 

اقدام به افتتاح طرح هاي برق رسانی 
درشهرستان ها و نقاط مختلف استان کرده 

است.

پروژه  برق رسانی در شهرستان اراك با 
154

367

95

12
250

1800

219

پروژه توزیع برق استان مرکزي همزمان 

556

متر،تامین برق 

کیلومتر شبکه فرسوده ،توسعه وبهینه 

13

30
15

 پروژه در تفرش، 6پروژه در آشتیان، 
16

36

14

میلیارد ریالی کلنگ زنی 

متر،تامین برق  

میلیارد ریالی به بهره 

کیلومتر کابل 
متر کانال 
متر شبکه فشار 

پروژه 

میلیارد ریالی  

15

هزار کنتور هوشمند فهام را را از 

پروژه 
 پروژه در کمیجان، 
23
 پروژه در ساوه، 4 پروژه 

 پروژه در زرندیه، 

 پروژه در 

هزار متقاضی شهري 

 

پروژه 41

همزمان با دهه فجر
 پروژه توزیع برق در اراك  30افتتاح 
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5

مدیر توزیع برق 
شهرستان محالت از 

تبدیل 
سیم هاي شبکه 
توزیع برق روستایی 
این شهرستان به کابل 

خودنگهدار خبر داد.
مهندس جواد صفري 

بابیان اینکه 
63

شهرستان محالت به کابل خودنگهدار تبدیل شده بود 
،افزود:با انجام 3کیلومتر دیگر از این پروژه طی سال 

جاري ، 
کابل خودنگهدار مجهزشد.

وي با اشاره به اینکه این شهرستان به عنوان نخستین 
شهر کابلی کشور مطرح است که طرح تبدیل سیم به 

کابل خودنگهدار را در سال 
،افزود:در این پروژه اصالح و تعدیل 

روشنایی معابر، تعویض 
ضعیف و اصالح 

مهندس صفري بیان کرد:همچنین پروژه اصالح و 
بهینه سازي پست زمینی عمومی میدان اصلی 

شهرستان محالت با قدمت 
بر 6 میلیارد ریالی با هدف  ایجاد قابلیت هاي مانور 

جدید طی سال جاري انجام شده است.
مدیرتوزیع برق شهرستان محالت بابیان اینکه تعداد 

مشترکین این شهرستان تعداد 
طی 9ماه سال جاري 

شده است.
وي تصریح کرد:همچنین قریب به 

برق طی 9ماه سال جاري اصالح و بهینه سازي شده 
است.

100

کیلومتر شبکه سیمی توزیع برق روستایی 

100

95
1350

187
105

50

32570
500

14

درصدي 

درصد شبکه برق روستایی محالت به 

 اجرا کرده است 
چراغ 
   اصله پایه فرسوده فشار 

کیلومتر شبکه انجام شده است.

 ساله و با اعتباري بالغ 

 است و افزود: 
انشعاب به متقاضیان واگذار 

کیلومتر شبکه 

100
محالت به کابل خودنگهدار مجهزشد

درصد شبکه برق روستایی

قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق 
شهرستان اراك از تبدیل 

برق آنالوگ به دیجیتال در این 
شهرستانخبرداد.

 مهندس حسن کیوانپور بابیان اینکه 
105

تاکنون در شهرستان اراك شناسایی و 
جمع آوري شده است،افزود:استفاده 
غیرمجاز و سرقت انرژي برق یک چالش 
جدي است که صدمات و خسارات قابل 

توجهی به شبکه برق کشور وارد می کند.
وي ادامه داد: استفاده غیرمجاز و سرقت 
انرژي برق عالوه بر پیامدهاي زیانبار در 
شبکه توزیع، موجب آسیب به وسایل و 
تجهیزات الکتریکی مشترکان نیز می 

شود.

قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق 
شهرستان اراك، تعویض 

معیوب عادي ،نصب 
تبدیل 

وتست 
انجام شده در حوزه مشترکین دانست.

مهندس کیوانپور بیان کرد: جلب 
همکاري 

وصنعتی، عقد قرار داد با صاحبان مولد 
جهت خرید برق در پیک بار و جلب 

مشارکت 
هاي مدیریت مصرف را از جمله فعالیت 

هاي اجرا شده دانست.
وي اصالح و بهینه سازي تابلو هاي 
دیماندي و تست و اصالح وضعیت کابل 
کشی کنتور هاي پاساژ هاي کندي، 
سعادت و تهرانی و رفع نقاط کانون خطر 

وبرگزاري مانور مدیریت مصرف ویژه 
ادارات را از سایر اقدامات انجام شده 

عنوان کرد.

1361

انشعاب غیرمجاز از ابتداي امسال 

1535
5720

1361

46921

365

50

کنتور 

کنتور 
انشعاب برق، 
کنتور آنالوگ به دیجیتال 

کنتور را از جمله اقدامات 

مشترك کشاورزي 

نهاد دولتی براي اجراي طرح 

کنتور برق آنالوگ به دیجیتال در اراك1361   تبدیل

1398زمستان     50شمـاره 

به منظور پیشگیري از شیوع ویروس کرونا خدمات 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي فقط به صورت 

غیرحضوري ارائه می شود.
شرکت توزیع برق استان مرکزي از تاریخ 4 اسفند ماه 
سال جاري به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیري 

از شیوع ویروس کرونا تمامی خدمات مورد نیاز 
مشترکین برق را به صورت غیر حضوري از طریق 

سامانه تلفنی 
آدرس

کلیه خدمات شرکت اعم از فروش انشعاب، تغییر نام 
انشعاب، تغییر تعرفه، افزایش یا کاهش قدرت 
قراردادي، تغییر مکان، قطع موقت، وصل مجدد و ... به 

متقاضیان و مشترکین تحت پوشش به صورت 
غیرحضوري ارائه می شود.

121
 ارائه می کند.

 و سایت اینترنتی شرکت به 
www.mpedc.ir

در راستاي پیشگیري از شیوع کرونا ارایه خدمات
توزیع برق استان به صورت غیرحضوري


