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مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي از رایگان شدن برق 

180

استان در طرح برق امید از آبان ماه سال 
جاري خبرداد.

مهندس محمد اله داد با اشاره به آغاز 
طرح برق امید از ابتداي آبان گفت:استان 

مرکزي داراي 
است که 

بخش مشمول طرح ملی برق امید 
هستند.

وي با بیان اینکه در سنوات گذشته طرح 
هاي تشوبقی براي  مشترکین صنعتی 

،کشاورزي و عمومی اعمال شده است و  
طرح برق امید  تنها مشترکان خانگی را 
شامل می شود، یادآور شد: انتظار می رود 

با اجراي این طرح  
در این بخش صرفه جویی شده و می تواند 
این مقدار در بخش هاي مولد همچون 

صنعت و کشاورزي استان مصرف شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي گفت: تعرفه برق امید از 
دوره جدید و از آبان ماه سال جاري براي 

مشترکان کم مصرف اعمال می شود.
وي تصریح کرد:تغییر نگرش و باور 
مصرف کنندگان برق خانگی به استفاده 

صحیح از منابع انرژي،اصالح مصرف 

مشترکین پرمصرف و حفظ محیط 
زیست با استفاده از ساز و کارهاي 
تشویقی و بازدارنده از اهداف اصلی طرح 

برق امید محسوب می شود.
مهندس اله داد گفت: طبق تعرفه بندي 
انجام شده، مشترکان برق به سه دسته 
کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف 

تقسیم می شوند که از این میان بهاي برق 
مصرفی گروه کم مصرف با 

تخفیف محاسبه می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي در ادامه خاطرنشان کرد: 
مشترکانی که در ماه هاي گرم خرداد تا 
شهریورماه متوسط مصرف ماهانه آن ها 

در یک دوره تا 
در دسته کم مصرف، 

کیلووات ساعت خوش مصرف و 
مشترکان با مصرف بیش از 

کیلووات ساعت جزو دسته پرمصرف 
شمرده می شوند و براي سایر ماه هاي 
سال نیز مشترکانی که مصرف آن ها تا 

80

مشترکان کم مصرف، بین 
کیلووات ساعت خوش مصرف و بیش از 

200

طرح برق امید مشترك پر مصرف 
محسوب می شوند.

هزار مشترك کم مصرف خانگی 

590
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 کیلووات ساعت باشد شامل 
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 کیلووات ساعت طبق تعرفه بندي 

هزار مشترك خانگی 
 درصد از مشترکان این 

 درصد از مصارف 

 درصد 

 کیلووات ساعت باشد 
 تا 
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هزار مشترك کم مصرف استان مرکزي در طرح برق امید 180رایگان شدن برق 

برق من با هدف ارائه خدمات  سامانه 
غیرحضوري به مشترکان شرکت برق در 

استان مرکزي راه اندازي شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي از راه اندازي اپلیکیشن 
غیرحضوري برق من با ارائه ي خدمات 
غیرحضوري از اول آذر در استان خبر 
داد و با توجه به شیوع ویروس کرونا و 

ضرورت فاصله گذاري اجتماعی و 
کاهش تردد شهروندان کلیه خدمات 
شرکت از طریق این اپلیکیشن قابل 

دریافت است.
اله داد افزود: مشترکان می توانند با 
نصب اپلیکیشن برق من بر روي 
تلفن هاي همراه خود بدون مراجعه به 
ادارات برق درخواست هاي خود را ثبت و 

پیگیري کنند.

وي گفت: کلیه خدمات اولیه و پس از 
فروش، درخواست انشعاب هاي خانگی، 
شهري، روستایی و انشعاب هاي تجاري 
و سایر انشعابات و خدمات صورتحساب 
و خدمات پس از فروش شامل تغییرنام، 
جابجایی و پرداخت از طریق سامانه 

هاي مختلف از جمله 
اپلیکیشن برق من در این سامانه قابل 

دسترسی و پیگیري است.
او با بیان اینکه کلیه ارائه خدمات مربوط 
یه مشترکین از طریق این سامانه امکان 
پذیر است از مردم خواست به منظور 
جلوگیري از شیوع ویروس کرونا و 
راحتی خود به شرکت توزیع برق 
مراجعه نکنند و خدمات حوزه برق را از 
طریق نصب این اپلیکیشن پیگیري و 

دریافت کنند.

" "

 و 121 ، 1521

ارائه خدمات غیرحضوري با راه اندازي
در استـان مرکزي بــرق من " سامانه   "
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انتصابات جدید درتوزیع برق شهرستانها
باصدور احکام جداگانه اي از سوي مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي چند انتصاب توزیع برق شهرستانها  صورت پذیرفت.
،مدیر عامل شرکت  با صدور احکامی از سوي مهندس محمد اله داد
مهندس  توزیع برق شهرستان آشتیان، مهندس وهاب عطري به عنوان  ،
مهندس  سید  توزیع برق شهرستان شازند، مصطفی رنجبر به عنوان 
مهندس حسین  رضا مهاجرانی به عنوان مدیر توزیع برق شهرستان فراهان  ،
مهندس علی ملک لو  توزیع برق شهرستان خنداب و  نوروزي  به عنوان 

برق غرق آباد معرفی و منصوب شدند.  به عنوان 

" "

" " "

" "

" "

" "

"

مدیر
مدیر

مدیر 
مدیر 

انتصابات جدید درتوزیع برق استان مرکزي
باصدور احکام جداگانه اي از سوي مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي چند انتصاب 

در این شرکت صورت پذیرفت.
،مدیر عامل شرکت ،مهندس حامد منصوري به  با صدور احکامی از سوي مهندس محمد اله داد

مدیردفتر مطالعات فنی سیستم و 
مهندس یونس بابا مرادي به عنوان مدیر امور بهره برداري توزیع برق شهرستان  دیسپاچینگ ،
مهدي بندرخانی به  به سمت مدیر دفتر آموزش و نیروي انسانی ، مهندس علی قربانپور اراك ، 
به عنوان مدیر  مهندس حمید رضا حیدري  عنوان مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندي مشاغل  و

به عنوان مدیر دفتر کنترول پروژه منصوب شدند. مهندس مجیدمامقانی نژاد امور کارکنان و رفاه و

" "

" "

" "

" " "

" "

GIS  مهندس حسین شیرازي  به عنوان مدیر دفتر ،

"

" "

مدیرتوزیع برق شهرستان اراك از اصالح ونصب بیش از 
6  هزار و 

طی 8ماه سال جاري خبرداد.
امید رفیعی افزود: تعویض

دي ، تامین روشنایی نقاط مختلف شهر اراك طبق 
طرح با حجم فیزیکی 

2300

تعمیر 
است.

وي بیان کرد: اصالح شبکه معیوب و فرسوده زمینی 
معابر در نقاط مختلف شهر به طول 5 کیلومتر،اصالح 
ارت پایه هاي کمربندي شمالی در حریم شبکه با حجم 

فیزیکی 
کابل هاي زمینی عرضی معابر 

فرسوده به متراژ 
وجوشکاري و تسمه کشی 

درب پایه هاي 
روشنایی معابر در نقاط 
مختلف از جمله اقدامات 

صورت گرفته است.
رفیعی، شاخه زنی درختان در 

تماس با شبکه  به طول 
14

به طول 9 کیلومتر، بهینه 

سازي شبکه فشار ضعیف به طول 9کیلومتر و شبکه 
فشار متوسط  به طول 

271

دانست. 
وي جابجایی

جابجایی 
خالی با تابلوهاي فول بار ، تعویض7 تابلوي فرسوده ، 

متعادل سازي بار 
450

ضعیف جدید و بازآرایی شبکه جهت رفع افت ولتاژ و 
کاهش بار فیدر ، رفع

شناسایی شده به وسیله دوربین ترموویژن ، تعمیر 
وسرویس 

هاي صورت پذیرفته برشمرد.
رفیعی خاطرنشان کرد: در حوزه عملیاتی مدیریت 

توزیع برق شهرستان  اراك  بالغ بر 
روشنایی معابر وجود دارد که نگهداشت روشنایی آن 

ها با همت همکاران برنامه ریزي شده است.

600

950

108

دستگاه چراغ در مانور اصالح روشنایی معابر و 
3242

95

200

230

کیلومتر ،کابل کشی هوایی 

131

مورد کانون خطر را از دیگر اقدامات انجام  شده 

29

17

261

مشترك عادي و دیماندي، احداث 

45

35

30

دستگاه روشنایی معابر در این شهرستان 

 نصب چراغ هاي ال اي 

 دستگاه چراغ ،اصالح 

چراغ در برنامه تعمیرات روزانه انجام شده 

 عدد پایه و تعویض 

 متر 

 دستگاه 

کیلومتر و 

دستگاه ترانسفورماتور فول باروکم بار، 
دستگاه تابلو عمومی کم بارداراي فیدر 

پست هاي توزیع ، اصالح ولتاژ 
31

 مورد اتصاالت سست 

 مورد فن پست زمینی را از سایر فعالیت 

 هزار چراغ 

500

فیدر فشار 

متر ورفع 

 دستگاه روشنایی معابر در اراك6600اصالح بیش از 

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
مرکزي از پرداخت 

مشترکان همکاردر طرح هاي پیک سایی توزیع  برق 
استان مرکزي در برنامه پاسخگویی بار سال 

داشتند،خبرداد.
محمد نظام آبادي بابیان اینکه مصرف 

درصد از برق استان مرکزي در بخش تولید 
است ،افزود: تامین انرژي برق صنایع 
نخستین گام براي کمک به رونق تولید و 
جهش اقتصادي کشور در راستاي تحقق 
منویات مقام معظم رهبري است و عبور 
موفقیت آمیز از پیک تابستان امسال، بدون 

همراهی مشترکان و مسووالن میسر نبود.
وي گفت: همکاري 

صنعتی در طرح هاي مدیریت مصرف برق تابستان سال 
ي، موجب پرداخت حدود 

صورتحساب بهاي برق مصرفی آنان در برنامه پاسخگویی 
 شده و 

سایر بخش ها نیز پرداخت شده است.

نظام آبادي با اشاره به افزایش 
مشارکت مشترکان صنعتی در طرح هاي کاهش پیک بار 

استان ،افزود:در تابستان سال گذشته 
صنعتی  در طرح هاي کاهش پیک بار شرکت داشتند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
مرکزي تصریح کرد: همسوسازي و تعامل 
متقابل صنایع و این شرکت، شناسایی 
فرآیندهاي موثر در حفظ منابع انرژي و 
برنامه ریزي براي استفاده بهتر از این منابع از 

فرصت هاي مهم براي توسعه صنعت برق است.
وي بر تغییر مدل رفتار مصرفی مشترکان براي 
تعدیل مصرف برق تاکید کرد و گفت: مدیریت 

سمت تقاضا راه حلی قابل اعتماد براي 
پاسخ دهی به رشد تقاضاي انرژي در آینده است.

101

99

70

1543

77

24

348

344

 میلیارد ریالی پاداش به 

 مشارکت 

 

مشترك بخش 

 میلیارد ر پاداش در 

میلیارد ر پاداش به مشترکان همکار در 

درصدي جلب 

مشترك 

 میلیارد ریالی پاداش به مشترکان همکار در طرح هاي پیک سایی توزیع برق استان مرکزي101پرداخت 
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گروه تعمیرات و سرویس پست هاي 
زمینی به روش خط گرم در استان 

مرکزي آغاز بکار کرد.
مدیردفتر کاهش تلفات شرکت توانیر در 

این مراسم گفت: با اهتمام ویژه و 
پیش بینی هاي برنامه ریزي شده،شرکت 

هاي  توزیع برق بکارگیري 
تکنولوژي هاي نوین را سرلوحه امور 

خود قرار داده اند.
مهندس صمدي افزود:امروزه نقش و 
اهمیت انرژي و تأثیر آن در اقتصاد بر 
کسی پوشیده نیست، انرژي به یکی از 
عوامل مهم در فرآیند رشد و توسعه 
تبدیل شده و کاهش مصرف برق موجب 
کاهش سرمایه گذاري در تجهیز صنعت 

برق می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي هم در این مراسم گفت: با 

استفاده از پتانسیل گروه خط گرم بدون 
قطع کردن خط برق، تعمیرات و 
سرویس دهی به شبکه هاي برق انجام 
می شود و استان مرکزي توسعه عملیات 
خط گرم را در دستور کار خود قرار داده 

است.

مهندس محمد اله داد  افزود: 
خط گرم براي تعمیرات خطوط شبکه  
برق بدون اعمال خاموشی در این استان 

فعال است. 
وي بیان کرد: با آغاز بکار گروه تعمیرات 
و سرویس پستهاي زمینی به روش خط 

گرم،  دیگر هنگام نظافت و تعمیرات 
پست ها برق قطع نخواهد شد و با این 

اقدام باعث  افزایش رضایتمندي 
مشترکین خواهد شد.

مهندس اله داد بابیان اینکه استان 
مرکزي قطب صنعت کشور است 
،افزود:تامین برق صنایع و تامین 
زیرساخت هاي الزم در این حوزه 
،مصداق واقعی توجه به تحقق منویات 
مقام معظم رهبري در راستاي جهش 

تولید است.
وي تصریح کرد: تالش  همه همکاران 

مجموعه توزیع نیروي برق استان 
مرکزي تحقق مولفه هاي جهش تولید و 
اقتصاد مقاومتی در حوزه برق است که 
همانا افزایش بهره وري انرژي، کاهش 
تلفات شبکه و مدیریت مصرف برق به 

شمار می روند.

 گروه 12
آغاز بکار گروه تعمیرات و سرویس پست هاي زمینی به روش خط گرم در استان مرکزي

مدیرتوزیع برق شهرستان محالت از 
ترموگرافی 

متوسط در این شهرستان خبرداد.
جواد صفري  گفت:طی دومین مانور 
ترموگرافی که در دو روز کاري با هدف 
برنامه ریزي  جهت تعمیرات هوشمندانه 
برگزار شد ،معایب شبکه هاي برق با 
بکارگیري تجهیزات مدرن و دوربین 

ترموگرافی شناسایی و برطرف شد.
وي با بیان اینکه رفع عیوب مشاهده 
شده شبکه فشار متوسط توسط اکیپ 
هاي خط گرم استانی به طور کامل 

برطرف شد ، افزود: این مهم موجب  
افزایش تاب آوري وکاهش چشمگیر 

خاموشی هاي بی برنامه شد.
صفري تصریح کرد: همچنین در سومین 

مانور ایمنی رفع کانون هاي خطر 
مورد کانون خطر اعم از تیر 

شکستگی،باقیمانده پایه برکنار 
شده،موانع تبلیغاتی بر روي پایه هاي 
برقرسانی،تابلوهاي فاقد قفل، چراغ با 
درب فاقد استحکام الزم وپست هوایی 
در حریم ساختمانهاي موجود شناسایی 
وتوسط اکیپ هاي اجرایی شهرستان 

برطرف شد.

300

40

 کیلومتر شبکه فشار 

 

 کیلومتر شبکه فشار متوسط شهرستان محالت300ترموگرافی 
" “

"

"

"

"

سید علی آقا زاده استاندار مرکزي طی 
مراسمی با اهداي لوح تقدیر  از شرکت 

توزیع نیروي برق استان مرکزي در 
مردم در کنار مردم  راستاي اجراي پویش 

وپاکسازي محیط زیست قدردانی کرد.
استاندار مرکزي در جلسه کارگروه 
تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، 
سالمت، زنان و خانواده استان 

گفت:صیانت از طبیعت و محیط زیست 
در جامعه نیازمند فعالیت گسترده همه 
گروه ها به ویژه تالشگران در این عرصه 

می باشد که خوشبختانه دوستداران 
مردم  محیط زیست طی پویشی با عنوان 
در کنار مردم  موفق به پاکسازي جاده 
هاي استان و حمایت از کارگران روز مزد 
بیکار شده ناشی از شیوع  بیماري کرونا 

شدند
آقا زاده ضمن تقدیر از تالش هاي 
همراهان در این پویش اظهار کرد: این 
پویش  تجربه جدیدي در زمینه هم 
افزایی و همکاري نهادهاي دولتی با 
سازمان هاي غیردولتی (سمن ها) در 
راستاي کمک به حل مشکالت جامعه به 
ویژه در روزهاي خاص و بحرانی مانند 

شیوع کروناست. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 

استان مرکزي هم  از جمع آوري 
زباله از حاشیه جاده هاي استان در پویش 

مردم کنار مردم خبر داد. 
محمد اله داد با ارائه گزارشی از اجراي 
پویش مردم کنار مردم که به پاکسازي 
حریم جاده ها مرتبط بود، اظهار کرد: این 

طرح با هدف پاکسازي طبیعت، زیبا 
سازي کنار جاده ها، حمایت از کارگران، 
تقویت روحیه همکاري بین دستگاه هاي 
اجرایی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت 
از محیط زیست و کنترل زباله گردي در 

جاده ها از تاریخ 
تا 

وي با اشاره به پاکسازي 
هاي استان مرکزي، افزود: در این راستا 

63

هاي بین راهی و 
روستایی در قالب 

کمک 
بودند، پاکسازي شدند.

اله داد بیان کرد: در این پاکسازي 
هزار کیسه زباله برابر با 

جمع آوري و در واقع 
پاکسازي شد. 

شیشه است که می توان از فرصت 
بازیافت آنها نیز استفاده کرد.

390

18

20

29

 درصد راه هاي اصلی، 
13

1584

59

26

390

4700

20

 تن 

 فروردین ماه 
 شهریورماه اجرایی شد.

 محور از جاده 

66

 درصد راه هاي 
 نفر ساعت کار با 

 کارگر که 

 

 تن زباله 
 هکتار زمین 
 درصد این زباله ها 

1399

 درصد راه 

24

 

 نفر آنها ثابت 

تقدیر استاندار  از توزیع برق استان مرکزي براي پاکسازي محیط زیست
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نماینده مردم شازند در مجلس شوراي 
اسالمی گفت: اجراي طرح برق امید یکی 
از راهبردهایی است که در کاهش انرژي 
و هزینه ها براي مشترکان و مدیریت 
بهینه مصرف موثر است و کمک زیادي را 

در سامان مشکالت این حوزه خواهد 
داشت.

«محمود احمدي بیغش» در آیین افتتاح 

دفتر برق توره و پروژه نوسازي شبکه 
فرسوده بخش زالیان، افزود: توجه به 
کاهش مصرف برق و کاستن از نیاز حجم 

برق مورد نیاز کشورمیزان  
سرمایه گذاري براي توسعه نیروگاه ها را 
کاهش خواهد داد و از سویی می تواند 
هزینه زیست محیطی و آلودگی هایی که 

به دلیل مصرف سوخت و انتشار گاز 
نیروگاه ها به کشور تحمیل می 

شود را تاحدودي مهار کند.
وي بیان کرد: اقدامات اجرایی طرح امید 

در راستاي تخفیف 

گروه هاي کم مصرف انرژي، فرصتی 
مناسب براي سایر مشترکان براي 
کاستن و بهینه روند مصرف و تغییر 

عادات غلط در این زمینه است.
نماینده مردم شازند در مجلس شوراي 
اسالمی ادامه داد: شرکت توزیع برق 

استان مرکزي تاکنون خدمات 
شایسته اي به مردم ارایه داده و انتظار 

می رود که این شرکت بیش از پیش در 
راستاي خدمتگذاري مطلوب  تالش کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي نیز در این آیین گفت: 
طرح برق امید، از اول آبان ماه جاري در 
کشور به مرحله اجرا رسیده و محوریت 
آن به تقسیم مسترکان به سه دسته کم 
مصرف، خوش مصرف و پرمصرف قرار 

دارد.
«محمد اله داد» افزود: بهاي برق مصرفی 
گروه کم مصرف در راستاي اجراي طرح 

برق امید با 

صورت رایگان محاسبه می شود.
وي بیان کرد: براي مشترکان کم مصرف  
در این طرح از مهرماه تا اردیبهشت ماه 

میانگین مصرف ماهانه انرژي تا 
کیلووات ساعت و براي ماه هاي گرم 

(خرداد تا شهریورماه) تا 
ساعت در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي ادامه داد: خوش مصرف ها 
نیز مشترکانی هستند که در ماه هاي مهر 

تا اردیبهشت بین 
ساعت متوسط مصرفشان باشد و در 
چهار ماه دیگر سال متوسط مصرفشان 

بین 
مشترکان پرمصرف نیز در ماه هاي گرم 

باالي 
ماه هاي سال بیش از 

ساعت مصرف برقشان است.
اله داد اظهار داشت: بر اساس مصرف 
مشترکان برق خانگی استان مرکزي، 

31

طرح ملی برق امید هستند که انتظار 
است این رقم با افزایش بیشتري همراه 

شود.
با بهره برداري دفتر برق توره و طرح 
نوسازي شبکه فرسوده بخش زالیان 

شهرستان شازند، عملیات اجرایی 
کیلومتر شبکه سیمی در 9 روستاي 
بخش زالیان به کابل خودنگهدار با اعتبار 

هفت میلیارد و 
شد.

CO٢ 

100 100

80

100

80

100

300

200

درصد از مشترکان این بخش مشمول  

14

835

 درصد تخفیف یعنی به  درصدي به 

 

 کیلووات 

 تا 

 تا 

 کیلووات ساعت و در سایر 
 کیلووات 

 

 میلیون ریالی آغاز 

200

300

 کیلووات 

 کیلووات ساعت باشد و 

نماینده شازند در خانه ملت:
اجراي طرح برق امید در کاهش هزینه  انرژي موثر است

مدیر توزیع برق شهرستان خمین از 
تبدیل  

کابل خودنگهدار در این شهرستان طی 
8ماه سال جاري خبرداد.

مهندس مهدي ابراهیم نژاد گفت: طبق 
برنامه ریزي انجام شده تا پایان سال 

50

خودنگهدار تبدیل می شود.
وي اجراي 6کیلومتر کابل خونگهدار 
معابر شهري و روستا ، توافق با 
فرمانداري شهرستان در راستاي تامین 

300

هاي روستایی و نصب 
چراغ 

انرژي و بهبود روشنایی را از جمله 

اقدامات انجام شده عنوان کرد.
مدیر توزیع برق شهرستان خمین، 
انجام مانور و جابجایی کل بار فیدر 

107

نوري حد فاصل ساختمان مدیریت برق 
شهرستان تا پست خمین یک به طول 

1800

224

اکیپ خط گرم را از دیگر فعالیت هاي 
انجام شده طی 8ماه سال جاري 

برشمرد.

25

کیلومتر شبکه سیمی به کابل 

اصله پایه جهت جابجایی شبکه 
130

با هدف کاهش تلفات 

 از شبکه قدیم واحداث شبکه فیبر 

 متر زیر شبکه دو مداره فیدر 
 بدون اعمال خاموشی توسط 

کیلومتر شبکه سیمی به 

 دستگاه 
LED   

کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در خمین25تبدیل 
مدیرتوزیع برق دلیجان از بازدید ایمنی 

برق دراین  شهرستان طی سال جاري خبرداد.
مهندس بختیاري، تعمیر 

برق،اصالح 2 کیلومتر شبکه فشار متوسط به 
روش خط گرم ،احداث 5پست هوایی و

شبکه فشار متوسط و
و تبدیل

خودنگهدار را از جمله اقدامات انجام شده عنوان 
کرد.

وي اجراي پروژه تامین برق ایستگاه گاز جاده 
اصفهان،اجراي پروژه تامین برق مجتمع مهر و ماه 

با نصب یک دستگاه ترانس واحداث 
شبکه برق،نظافت و آچار کشی 

زنی
،جابجایی

6ترانس توسط کارگاه تعمیر ترانس ، اصالح ولتاژ 
برق 

فهام و قرائت با پروپ را از دیگر فعالیت هاي انجام 
شده برشمرد.

مهندس بختیاري تصریح کرد : 
صنعتی و 

تجاري واداري ، 5مشترك جایگاه سی ان جی و 
11

تابستان  شرکت توزیع برق در شهرستان دلیجان 
مشارکت داشته اند

156

14

552

627

28

300

134

35

10

114

266

166

مولدخود تامین در طرح هاي پیک سایی 

پست 

کیلومتر شبکه 

متر 
 متر شبکه فشار ضعیف 

 کیلومتر سیم مسی به کابل 

 متر 
 پست،ژاکت 

پایه فرسوده شبکه فشار ضعیف 
 ترانس فول بار و کم بار، تعمیر 

مشترك بر اساس گزارشات کنتورهاي 

 مشترك 
 مشترك 36مشترك کشاورزي ، 

پست برق در شهرستان دلیجان156بازدید ایمنی 
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مانور سراسري اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق و روشنایی معابر 
در استان مرکزي همزمان با سراسر کشور با هدف استاندارد 

سازي و پایش ولتاژ و تعدیل روشنایی معابر برگزار شد.
 این مانور با فعالیت 

اجرایی با 
در شهرستانهاي اراك، ساوه ، فراهان ، خمین ، خنداب و 

زرندیه برگزار شد.
 کاهش شعاع تغذیه شبکه با احداث پست جدید ، افزایش 
سطح مقطع با تبدیل سیم به کابل ، باز آرایی شبکه و متعادل 
سازي بار، جابجایی پست به مرکز ثقل بار و خازن گذاري در 
شبکه و تعدیل روشنایی معابر به منظور مدیریت مصرف 

انرژي از جمله دستاوردهاي این مانور است.
 در این مانور تبدیل حدود 

خودنگهدار ، اصالح ولتاژ بیش از 
دستگاه ترانسفورماتور و انتقال یک دستگاه ترانسفورماتور به 

مرکز ثقل بار انجام شد.
 افزایش آمادگی اکیپ هاي اجرایی، باال بردن روحیه کار 
گروهی ، مقاوم سازي شبکه و مدیریت مصرف برق از دیگر 

دستاورد هاي این مانور است.

33

46

10

1000

 اکیپ عملیاتی و 
 دستگاه خودرو سبک عملیاتی و خودرو سنگین 

کیلومتر شبکه سیمی به کابل 
مشترك، احداث یک 

نیروي فنی و 125

برگزاري مانور سراسري اصالح ولتاژ شبکه و روشنایی معابر در استان مرکزي

” مسعودجاللی“
رابط نمونه روابط عمومی 
مدیریت توزیع برق خمین

اجراي پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل 
خودنگهدار با هدف کاهش تلفات انرژي الکتریکی، 
افزایش ضریب پایداري خطوط برقرسانی، پیگیري از 
سرقت شبکه و انرژي، اصالح آرایش شبکه و زیبا 

سازي مبلمان شهري صورت گرفته است.
  تبدیل 

، احداث7  کیلومتر شبکه فشار متوسط و احداث 6 
دستگاه پست هوایی کم تلفات وتامین روشنایی  

350

در شهرستان فراهان است.
تعویض 

فشار ضعیف و فشار متوسط ،رفع حریم
شبکه فشار ضعیف و متوسط، اصالح

وبرگزاري 4 مانور جمع آوري یرق آالت مازاد شبکه از 
دیگر فعالیت هاي اجرا شده در این شهرستان است.

احداث 3 کیلومتر شبکه براي تامین برق متقاضیان 
جدید ، تعمیر

وبرگزاري دو مانور ترموگرافی و اطفاي حریق ا از 
سایر اقدامات صورت گرفته در این شهرستان است.

37

 عدد  پایه چراغ  را از جمله اقدامات انجام شده 

1250

110

27

54

 کیلومتر شبکه سیم به کابل خودنگهدار 

عدد المپ،تعمیر 
 مورد از 

 ارت 

دستگاه پست هوایی و زمینی 

 کیلومتر شبکه 28

دستگاه پست برق در فراهان54 تعمیر

مدیر توزیع برق 
شهرستان شازند از 
اجراي طرح تست و 

بازرسی بیش از 
14

دراین شهرستان 
طی 8ماه سال 

جاري خبرداد.
مجید مامقانی نژاد 
بابیان اینکه  اصالح 

2343

مشترکان انجام شده است،افزود: تست و بازرسی 
13

730

صورت پذیرفته و 
تعویض شده است.

مامقانی نژاد بابیان اینکه  از ابتداي سال جاري 
تاکنون 

خودنگهدار در سطح شهر و روستاهاي شهرستان 
تبدیل شده است،افزود:تبدیل 

سیمی به کابل خودنگهدار تا پایان سال جاري در 
دستو کار قرار دارد.

وي  جمع آوري و ساماندهی و فروش انشعاب به 
بیش از
،تعمیر

شبکه فشار متوسط ،عقد قرار داد با 
صنعتی و کشاورزي در طرح هاي پیک سایی را از 

جمله اقدامات انجام شده برشمرد.

هزار اشتراك برق 

انشعاب برق 

هزار و 
دستگاه کنتور دیماندي در این شهرستان 

520

132

45

80

200

239

500

کنتور برق آنالوگ و فرسوده 

 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل 

کیلومتر شبکه 

انشعاب برق غیر مجاز در سطح شهرستان 
کیلومتر شبکه  فشار ضعیف و 6کیلومتر 
مشترك 

دستگاه کنتور برق عادي و  

اجراي طرح تست و بازرسی بیش از
 هزار اشتراك برق در شازند14 

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 
مرکزي در جشنواره روابط عمومی هاي 
صنعت آب و برق رتبه سوم را کسب 

کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي؛ در آیین 
تجلیل از شرکت هاي برگزیده که روز 

28

نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق 
کشور، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد،در دومین ارزیابی روابط عمومی 
هاي صنعت آب و برق وزارت نیرو، 
روابط عمومی شرکت برق استان 
مرکزي در بخش ارتباط با پایگاه خبري 
پاون (وزارت نیرو) رتبه سوم را به دست 

آورد.

همچنین این روابط عمومی موفق به 
کسب رتبه سوم در بخش تبلیغات در 
بین روابط عمومی هاي صنعت آب و 

برق کشور در این ارزیابی شد.

گفتی است ،شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي موفق به دریافت دو لوح 
تقدیر و تندیس این جشنواره ازسوي 
مدیر کل دفتر روابط  صدیقه ببران

عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو شد.

 آبان ماه سال جاري با حضور وزیر 

" "

کسب رتبه برترروابط عمومی توزیع برق مرکزي در جشنواره روابط عمومی هاي وزارت نیرو

مدیرتوزیع برق شهرستان محالت از 
نصب تجهیزات حفاظتی 

روي
شهرستان  به منظور پایداري شبکه و 
کاهش تلفات طی 7ماه سال جاري 

خبرداد.
مهندس جواد صفري افزود:نصب 
،جابجایی وهوشمند سازي تعداد 

5دستگاه کلید قابل قطع زیر بار همراه 
با تجهیزات مخابراتی ،  

تیغه جداساز در کلیه خطوط فشار 

متوسط و3 دستگاه آشکارساز خطاي 
هوشمند در خطوط فشار متوسط در 
سطح شهرستان محالت اجرا شده 

است
وي بابیان اینکه  

توسط اکیپ هاي خط گرم و اکیپ 
هاي اجرایی و تعمیرات مورد بازنگري 
و تعمیرات قرار گرفته است ،افزود:این 
امر  باعث  کاهش انرژي توزیع نشده ، 

افزایش تاب آوري شبکه و کاهش 
قطعی برق در سطح شهرستان شده 

وافزایش رضایتمندي مشترکین را به 
همراه داشته است. 

مدیرتوزیع برق شهرستان محالت  
خاطر نشان کرد: به منظور افزایش  

بهره وري و نگهداشت شبکه با رویکرد 
مدیریت دارایی هاي فیزیکی اقدام به 
محفوظ کردن  کابل هاي خودنگهدار 
با هدف پیشگیري از  آسیب رسانی 

درختان به شبکه و کابل هاي 
خودنگهدار کرده است .

200

20

15

کیلومتر شبکه برق این 

 دستگاه 

 کیلومتر از شبکه 

 کیلومتر شبکه برق شهرستان  محالت200نصب تجهیزات حفاظتی روي 
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اواخر سال 
تصاویر ،مدارك و گفتگو با بازنشستگان 

شرکت؛ عزیزان پیشکسوتی که  با 
تجربه اندوزي وانتقال آن به همکاران 
جوان خود در توسعه و بالندگی صنعت 
برق نقش بی بدیلی داشته اند؛جهت 
یک قرن صنعت برق  تدوین کتاب 

کلید خورد . استان مرکزي 

مرحوم علی اصغر بیاتانی که متاسفانه 
به تازگی آسمانی شدند همگام با  
همکاران تدوین کننده براي 

یک قرن صنعت برق  انتشارکتاب 
استان مرکزي بی وقفه کوشید.

به محل کارم می آید، می خواهم از 
گذشته شرکت هرچه می داند، برایم 
بگوید اوکه چهره اي فراخ و بانشاط دارد 
بعد از کمی تامل به فکر می رود و 
سرش را رو  به من  می چرخاند و با 
لحنی خاص و کمی مکث می گوید: 

عجب روزگاري بود آن دوران .
او متولد 

اصالتا اهل بیاتان مالیر است.
16

پیشنهاد خودم در موتورخانه فعالیتم را 
آغاز کردم زیرا همواره بزرگترها به ما 
می گفتند اگر کار فنی یاد بگیریم بسیار 
کاربردي است.زیرا قبل از آن پیشنهاد 

کار دفتري را به من داده بودند.
حقوق من وقتی وارد اداره شدم به 
عنوان مسوول فنی کارخانه  ماهیانه 

200

بود.
موتورخانه 6موتور دیزلی داشت که با 

گازوییل کار میکرد و
درموتورخانه آقایان داراب پور، بیات، 
زند وکیلی و رضا فیروزي با من همکار 

بودند.
در موتورخانه سه شیفته مشغول بکار 

بودیم ودر مجموع ،موتورخانه 
12

کار می کردند، یک شیفت از ساعت 
8صبح تا 4بعداظهر،شیفت دیگر 4تا 

12

8صبح بود .
سه فیدر در اراك در مکان هاي 

سرآسیاب ، عباس آباد وشاپور بود.
همه موتور برق ها 

می کردند و یک موتور 8 سیلندر ي که 
تازه آورده بودند آن هم به تنهایی 

1.5

را براي کار رو ي آن موتو راستخدام 
کرده بودند.

حدود سه ماه طول کشیدتا نصبش 
کنند؛ برق تا ساعت 

هاي مردم جریان نداشت .
صبح ها ساعت 7صبح روشن می 
شدووقتی آلمانی ها موتور 8سیلندري 

را نصب کردند برق شبانه روزي شد.

2تا موتور برق 6سیلندر مدل 
حدودا روزانه 

مگاوات بوده و شبها بعدها که موتور 
جدید 8سیلند سوپر شارژدار روشن بود 
جمعا پیک بار شب حدود 2مگاوات 
مصرفی بود وروز ها روشن بود و 6تا 
موتور همراه با یک موتور جدید شب ها 

روشنایی شهر را تامین می کرد.

سال 
دولتی شود،برق هاي شهرهاي دیگر به 
وزارت نیرو واگذار شد اما برق اراك را 
تحویل ندادند و به مشکل برخوردندو 

صاحبان شرکت را 7میلیون تومان  
بابت بیمه و دارایی و بدهکاري به 
کارگران و کارمندان و یا افرادي که در 
آن زمان بازنشسته و یا ازکار افتاده شده 

بودندبدهکار کردند.مبلغی به 
سهامداران شرکت( ناصرخان حاج 
باشی و تبارك و... )ندادند و صاحبان 

شرکت برق ورشکست شدند.
سال 

جنب پل شهرصنعتی 2تا موتور برق 
انگلیسی که هرکدام 

تولید می کردو موتورهادر مجموع 
18

و مهندس مهروان ایرانی و اصالتا اهل 
شهر بمبئی  هندوستان بود وحدود 

4سال به عنوان سرپرست کار میکردکه 
در ایران شناسنامه گرفت.

هنگامی که برق سد دز وارد اراك شد، 
موتورها خاموش شدند، احتماال سا 

ل
بندر عباس و کرمان بردند.

شرکت ما تابع برق منطقه اي غرب بود 
که استانهاي مرکزي،لرستان و همدان 

به مرکزیت کرمانشاه بود حدود
زیرنظر برق غرب بودیم تا اینکه تابع 

برق منطقه اي تهران شدیم تا 

وضعیت به این روال گذشت تا پس از 
پیگیري هاي بسیار اینجانب و دیگر 
همکاران در انجمن اسالمی الیحه 
پیشنهاد ایجاد شرکت برق منطقه اي 
باختر ، متشکل از استانهاي لرستان، 
مرکزي و همدان، به مرکزیت اراك را در 

تاریخ 
ایران شد و پس از تصویب اساسنامه و 
تائید آن بوسیله شوراي محترم نگهبان 

در تاریخ 
65

من مسوول تدارکات بودم مرحوم ایرج 
تاجیک یک روز پیش من آمد و ایشان 
تازه به عنوان مدیرمالی به برق باختر 

امده بودند و گفتند 
نیاز دارم من هم به ایشان دادم و وي آن 

روز با آن مبلغ شرکت رابه ثبت رساند.
در یک ساختمان کوچک در جاده 
کرهرود ،محل شرکت برق باختر بود که 

بعد از میدان امام خمینی(ره)،جاده 
کمربندي،بعد از پل راه آهن برق باختر 
امروزي با مسوولیت اقاي ناصر یاري 
حدود 9ماه در زمالن مهندس مومنی با 

8هزار مترمربع زیربنا ساخته شد.
.من آن زمان به عنوان مسول تدارکات 
مصالح و دیوار کشی ومعمار ساختمان 
زمان آقاي مهندس مومنی حدود 9 ماه 
کل ساختمان  و دیوار کشی ها انجام و 

آماده بهره برداري شد.

از هرگونه کاري که از طریق اداره به 
شما پیشنهاد می شودبدون چون و چرا 
پذیرا با شیدو مطابق قوانین و مقررات 
اداره فعالیت ها و وظایف خود را انجام 

دهید.

94

1326

ساله بودم وارد اداره برق شدم و بنابر 

تومان وماموریت روز ي

آلمانی بود 

10

نیرو داشت و در هرشیفت دو نیرو 

شب و شیفت بعد از ساعت 

1.5

مگاوات برق تولید می کرد، اصال من 

12

58

400

1348

1348

2.5

سیلندر بودند.

55

10

15

63

63

 فعالیت رسمی خود را  شروع نمود. 

10

بود ،آغاز گرد آوري 

در اراك است پدرش 

12

تا 

12

مگاوات برق تولید 

بیشتر در خانه 

 و
کیلووات یا نیم 

 قرار شد شرکت هاي برق 

،برق منطقه اي شده بود و 

مگاوات برق 

یا 

سال 

سال 

 تقدیم مجلس شوراي اسالمی 

 این شرکت عمالً از تاریخ 

هزار تومان پول 

"

"

"

تالش هاي بیکران براي تدوین 
کتاب 

برگی از خاطرات در موتورخانه 

خاطرات سال 

توصیه به همکاران شاغل 

تومان 

شب تا 

57

54

MAN

 

بود  که موتورهاي برق را به 

1348

یاد یاران
مرحوم  علی اصغر بیاتانی

روحش شاد ، یادش گرامی

چهــره اي مصـمم
تاثیرگـذار و به یـاد

مانـدنی صنعت بـرق  
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معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي ازبرگزاري فراخوان عمومی براي 
انتخاب مدیران جدیدتوزیع برق5 شهرستان 

استان خبرداد.

حسن ریاحی نسب بابیان اینکه انتخاب مدیران 
مطابق فراخوان عالوه بر ایجاد فرآیندرقابت سالم و 

عادالنه، باعث مشارکت افراد داراي قابلیت و 
عالقمند شده و بسترسازحضور افراد متخصص و 
جوان در عرصه هاي مدیریتی کشور جهت خدمت 

رسانی بیشتر و مطلوبتربه مردم خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: انتخاب مدیران توزیع برق 
شهرستانها از بین داوطلبین حائز شرایط پس 
ازمراحل اداري  جهت استفاده از خرد جمعی بعد 

از انجام مصاحبه توسط تیم 9نفره خبرگان 
شرکت به انجام می رسد.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي گفت: طی چند ماه اخیر براساس 
دستور العمل فراخوان، انتخاب مدیران توزیع برق 
شهرستانهاي آشتیان ، فراهان، غرق آبادوخنداب 
از طریق فراخوان شایسته گزینی انجام و مدیران 

این شهرستانها مشخص و منصوب شدند.
ریاحی نسب بابیان اینکه معرفی مدیرتوزیع برق 
شهرستان شازند توسط فراخوان تعیین شده 
ومنتظرانجام مراحل اداري است،افزود: براي 
تعیین مدیرتوزیع برق شهرستان کمیجان نیز در 

حال برگزاري فراخوان هستیم.

شایسته گزینی مدیران توزیع برق 5 شهرستان

مانور سراسري تعمیرات شبکه 
هاي فرسوده توزیع نیروي برق 
در استان مرکزي همزمان با 

سراسر کشور برگزار شد.
 این مانور با فعالیت 

عملیاتی و
اجرایی با 

سبک عملیاتی و خودرو 
سنگین در شهرستانهاي اراك، 

فراهان، خمین ،خنداب و 
زرندیه با شعار تالش صادقانه و 

خدمت بی منت برگزار شد.
کاهش خاموشی بی برنامه، 
افزایش رضایتمندي ذینفعان، 

ارتقاي پایداري و قابلیت 

اطمینان شبکه هوایی  از 
اهداف برگزاري این مانوراست.

 اصالح 
متوسط ،جابجایی و نصب 
پایه فشار متوسط، رفع 

کانون خطر و رفع 5 
موردحریم شبکه هاي توزیع از 
فعالیت هاي صورت گرفته  در 

این بود.
 افزایش آمادگی اکیپ هاي 
اجرایی، باال بردن روحیه کار 
گروهی و مقاوم سازي شبکه از 
دیگر دستاورد هاي این مانور 

بود.

33

172

54

50

35

20  اکیپ 
 نیروي فنی و 
 دستگاه خودرو 

کیلومتر شبکه فشار 
 

 

برگزاري مانور سراسري تعمیرات شبکه هاي
فرسوده توزیع نیروي برق در استان مرکزي

 فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان 
مرکزیگفت: خانواده معظم شهدا و 

ایثارگران صحنه هاي ماندگاري در تاریخ 
آفریدند.

سرهنگ قاسم جلیلوند در مراسم تجلیل 
از جانبازان، ایثارگران و خانواده هاي 
شهداي شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي ،عزت جمهوري اسالمی ایران را 
مرهون ایثار و فداکاري شهدا و ایثارگران 
دانست و اظهار داشت: چگونه می توان از 

سلحشوران جانبازي که در دوران پر 
افتخار دفاع مقدس در راه خدا با جان و 
مال خود مجاهده کرده اند و استقالل و 
آزادي و شرافت سرزمین اسالمی خویش 
را پاس داشته و نهال عزت و اقتدار نظام 
اسالمی را با خون خویش سیراب کرده 

اند سپاسگزاري و قدردانی کرد که 
شایسته و بایسته شأن واالي آنان باشد.

وي افزود: خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران صحنه هاي ماندگاري در تاریخ 

آفریدند و روحیه ایثار و شهادت آنها باید 
به فرهنگ عمومی در طول نسل ها 

تبدیل شود.
مدیرکل حفظ آثار و 

نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان 
مرکزي هم گفت: 

اگر امروز ایران 
اسالمی در جهان 
سربلند و سرافراز 

است به برکت 
جان فشانی و ایثار 
شهدا و جانبازان 

است که جانانه از ارزش هاي اسالم و نظام 
جمهوري اسالمی ایران دفاع کردند.

غالمرضا کریمی ،تحقق توسعه فرهنگ 
ایثار و شهادت در گرو انجام فعالیت هاي 

هدفمند، تالش در زمینه هم افزایی 
فعالیت ها و استفاده از ظرفیت هاي 

نرم افزاري و سخت افزاري موجود می 
باشد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي نیز گفت: شهدا با 
تمام وجود از دستاوردها و آرمان هاي 
انقالب و نظام و دین دفاع کردند و اجازه 
ندادند به این ارزش ها خدشه اي وارد 

شود.
مهندس محمود محمودي با اشاره به 
صبر و پایمردي خانواده هاي معظم شهدا 
و ایثارگران، جانبازان را الگوي شایسته 
ایثار و مقاومت عنوان کرد و گفت: صبر و 

بردباري جانبازان، ایثارگران و 
خانواده هاي گرانقدر آن ها موجب بقاي 

فرهنگ ایثار و شهادت شده است.

در پایان این مراسم از ایثارگران  و 
خانواده شهداي شرکت توزیع نیروي برق 

استان مرکزي با اهداي لوح سپاس 
تجلیل شد.

خانواده معظم شهدا و ایثارگران صحنه هاي ماندگاري در تاریخ آفریدند
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معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي از 
برگزاري مانور شناسایی و اصالح 

1600

هوایی اختصاصی در استان خبرداد.
مهندس مرادي ،برگزاري مانور شناسایی 

و اصالح 
پستهاي هوایی اختصاصی و عموي ، 
برگزاري مانور ولت گیري سطوح فلزي 

تجهیزات برقدار به تعداد 
نصب ردیاب بر روي خودروهاي اجرایی 
بمنظور کنترل سرعت خودروها به صورت 
آنالین و نصب برنامه بر تبلت و تلفن 
همراه وراه اندازي سامانه پیامکی جهت 
اطالع رسانی تاریخ انقضاي  گواهینامه 
تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از طریق 

سیستم جامع مالی  اداري  را از جمله  
فعالیت هاي انجام شده برشمرد.

 وي بابیان اینکه با بکارگیري 8 گروه فعال 
در حوزه تعمیرات خط گرم براي افزایش 

پایداري شبکه از اتالف 
ساعت از انرژي توزیع نشده جلوگیري 

شده است ،افزود: تعویض 
انواع برقگیر و کات اوت فیوز ،اصالح 

8474

تعویض 
فعالیت هاي انجام شده توسط گروه خط 

گرم است. 
مهندس مرادي بیان کرد : با پایش 

19

و شناسایی 
و رفع به موقع این عیوب از اتالف  حدود 

890

جلوگیري به عمل آمده است.
معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي تعمیر 

430

332

25000

تعمیر 
3دستگاه سکسیونر و 2 دستگاه ریکلوزر  
را از دیگر فعالیت هاي انجام شده 

برشمرد.
وي طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز 
مدیریت بحران از قبیل برج نوري سیار با 
استفاده از بازسازي جرثقیل اسقاط به 
منظور صرفه جویی اقتصادي،جمع آوري 

1123

هاي برکنار شده براي استفاده مجدد ، 
ارزیابی مولد تأمین برق اضطراري دستگاه 
هاي اجرایی و برگزاري مانور مدیریت 
بحران را ازسایر اقدامات انجام شده 

دانست.
وي اجراي خاموشی هاي با برنامه فیدر 
هاي فشار متوسط در زمان پیک بار، 
همکاري صنایع و مصارف کشاورزي و 

ارگان ها در غالب طرح مدیریت 
پاسخگویی بار، همکاري صنایع و مصارف 

کشاورزي و ارگان ها در غالب طرح 
مدیریت پاسخگویی بار، استفاده 

حداکثري از خود تامین ها و جمع آوري 
ماینرهاي غیرمجاز از اقدامات شاخص 

معاونت بهره برداري ذکر کرد.

کانون هاي خطر تابلو پستهاي 

1600

4682

16

899

 جمپر، اصالح 
4171

فیدر در کل استان توسط دوربین کرونا 
353

 مگاوات ساعت از انرژي توزیع نشده 

کیلومتر شبکه برق، تعمیر 
پست هوایی و زمینی،تعمیر 

دستگاه پایه چراغ روشنایی معابر، 
90

 کیلوگرم سیم آلومینیوم از شبکه 
کانون هاي خطر تابلو 

دستگاه ، 

هزار مگاوات 

دستگاه 

1146

 انواع مقره ها و پایه مقره از 

 عیب عایقی ، با شناسایی 
 دستگاه ترانسفوماتورو 

اصلی فرسوده، 

برگزاري مانور شناسایی و اصالح کانون هاي خطرتابلو هاي برق در استان مرکزي

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي از راه اندازي سامانه 
پاسخگویی آنالین  واپلیکیشن «برق 
من» در راستاي غیر حضوري شدن ارائه 
خدمات این شرکت به مشترکان خبر 

داد.
مهندس محمود محمودي گفت: هدف از 

راه اندازي سامانه آنالین ، تسریع در 
پاسخگویی به مشترکین و راهنمایی 
براي دریافت بهتر خدمات به صورت 

آنالین است که همه روزه از ساعت 
الی 

متخصص، پاسخ گویی صورت می 
پذیرد،عالوه بر پاسخ گویی آنالین در 
ساعات ذکر شده، کاربران می توانند در 
تمام ساعات شبانه روز اقدام به ارسال 
پرسش از طریق این سامانه کرده و پاسخ 
خود را از طریق ایمیل یا سایت پاسخ گو 

دریافت کنند.
وي با اشاره به راه اندازي اپلیکیشن «برق 
من» گفت: کلیه خدمات این شرکت از 

طریق این اپلیکیشن قابل دریافت 

است،مشترکان  می توانند با  دریافت 
اپلیکیشن «برق من» از نرم افزار کافه بازار 

و سایت شرکت به نشانی
  

و به صورت غیر حضوري خدمات 
صورتحساب،فروش و پس از فروش 
انشعاب برق ، رفع خاموشی و برق امید را 

دریافت کنند.

مهندس محمودي  افزود: در جهت 
تحقق اهداف دولت الکترونیک 

وجلوگیري از  شیوع ویروس کرونا، 
تمامی خدمات شرکت توزیع نیروي برق 
به شهروندان به صورت غیرحضوري شده 

است.
وي بیان کرد: عالوه بردریافت خدمات به 
صورت غیرحضوري از طریق اپلیکیشن 

برق من ، امکان ارائه 
سایت شرکت در سه بخش مشترکین و 

متقاضیان، پیمانکاران و سازمانها و 
همکاران ایجاد شده است .

مهندس محمودي بااشاره به اینکه 
کارکنان این شرکت به صورت شبانه 
روزي پاسخگوي شهروندان هستند، 
خاطرنشان کرد: از مشترکان در خواست 
می شود،در صورت بروز هرگونه مشکل با 

شماره 
توزیع برق تماس بگیرند و یا سایر موارد و 
مشکالت شبکه را به سامانه پیامکی پیک 

باشماره 

7:30

19

82

121

10001000121

 

 با حضور کارشناسان مجرب و 

 خدمت در 

 واحد اتفاقات و عملیات 

 ارسال کنند.
www. mpedc. ir 

راه اندازي سامانه پاسخگویی آنالین  توزیع برق استان مرکزي
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قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي از نوسازي 

290

تعمیرات 
شهرستان استان طی 8 ماه سال جاري 

خبرداد.
مهندس محمود محمودي اظهار داشت: 

افزایش اطمینان در شرایط جوي 
نامناسب و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاي 
خارجی، رفع ضعف ولتاژ مشترکان، جمع 

آوري برق هاي غیرمجاز و جلوگیري از 
سرقت انرژي، توجه به مسائل زیست 
محیطی با حذف شاخه زنی درختان در 
تماس با شبکه وکاهش تلفات از جمله 

مزایاي کابل خودنگهدار است.
وي بیان کرد: فرآیند تبدیل شبکه هاي 
سیمی فرسوده انتقال انرژي به کابل هاي 
خودنگهدار در استان ادامه دارد و پیش 
بینی می شود تا پایان سال بخش عمده اي 
از این شبکه ها در نقاط مختلف استان به 

خصوص نقاط روستایی به کابل هاي 
خودنگهدار مجهز شوند.

مهندس محمودي، جلب مشارکت 
فرمانداري براي تامین 

بتونی پروژه هاي جابجایی شبکه روستایی 
خمین، احداث شبکه فیبرنوري 
ازساختمان مدیریت برق شهرستان 

تاپست خمین یک، ژاکت زنی 
بتونی با هدف مقاوم سازي در دلیجان  و 

رفع 

پروژه هاي انجام شده طی 8ماه سال 
جاري عنوان کرد.

وي اجراي 
پروژه تقویت شبکه برق منطقه گزل دره 

غرق آباد، احداث 
متوسط جایگزین شبکه آسیب دیده بر اثر 
سیالب ورودي روستاي ابره در تفرش با 
، در دستور  باري بالغ بر 7 میلیارد ر
کار قرار گرفتن احداث حدود 5 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط جهت جایگزینی 
شبکه دور از دسترس و فرسوده کوهپناه 
اعتباري بالغ بر 8 میلیارد ر  را از 

دیگر فعالیت ها برشمرد.
مهندس محمودي، تعمیر 

شبکه فشارمتوسط به روش خط گرم ، راه 
اندازي 3 دستگاه فیدر 

جدید براي برق رسانی به مشترکین 
صنعتی و نصب و برق دار کردن  

دستگاه پست هوایی عمومی و اهدایی را 
از پروژه هاي شاخص انجام شده در 

شهرستان زرندیه دانست.
وي راه اندازي و بهره برداري کامل 

پست
100

و تعمیرات و احداث
بلواري ورودي شهر آستانه با نصب 

چراغ  
شده در شهرستان شازند ذکر کرد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي بیان کرد: اجراي طرح 
گسترده  و نوین حفاظت از کابل هاي 
خودنگهدار در مقابل برخورد با درختان، 

انجام کروناگرافی در فیدرهاي 
728

722

فیدرهاي شهرك صنعتی ارقده، نصب و 
برق دار نمودن  

و زمینی و انجام مانورهاي ایمنی 
وترموگرافی از اقدامات جهادي  صورت 

گرفته در شهرستان محالت است.

کیلومتر شبکه فرسوده و همچنین 
325

300

100

50

14

4,5

250

20

49

63

 پروژه احداث و اصالح و بهینه سازي 
1800

52

را از فعالیت هاي مهم انجام 

727

 در قطب صنعتی صدریه و  فیدر 
 قطب صنعتی شهید حبیبی و 

37

کیلومتر شبکه برق در 8 
 اصله پایه 

 پایه 

کانون خطردر آشتیان را از جمله 

 کیلومتر از 

 کیلومتر شبکه فشار 

 کیلومتر 

 کیلوولت 

 

 کیلوولت شهداي شهباز ، اجراي 

متر معابر 
 

 و 

 دستگاه پست هوایی 

 کیلومتر 38

LED 

 کیلومتر شبکه هاي توزیع برق در استان مرکزي600اصالح و بهینه سازي بیش از 

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

هزار انشعاب برق به متقاضیان طی 7ماه سال 
جاري در استان خبرداد.

مهندس حسین شمسی با بیان اینکه در حال 
حاضر تعداد کل مشترکین برق استان به مرز 

750

فراوانی مشترکین استان در بخش خانگی و به 
تعداد 

وي بابیان اینکه بیش از 
در بخش تولید به مصرف می رسد ،افزود: 

درصد از مصارف برق استان در بخش صنعتی، 
25.9

بخش خانگی، 
درصد در بخش سایر مصارف است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق استان مرکزي با بیان اینکه در 7ماه سال جاري 

1533

آوري شده است ،افزود: تالش هایی براي شناسایی 
و جمع آوري انشعاب هاي برق غیرمجاز در سطح 
استان به کارگرفته شده و انتظار است در این راستا 
مردم نیز در صورت اطالع از وجود این انشعابات، 
مراتب را در اسرع وقت اطالع رسانی کنند تا 
پیگیري الزم براي برخورد و جمع آوري آنها صورت 

گیرد و از خسارات ناشی از آن جلوگیري شود.
مهندس شمسی بیان کرد: مردم می توانند در 
صورت اطالع از استفاده کنندگان غیرمجاز از برق 

مراتب را از طریق سامانه پیامکی به شماره 
10001000121

وي با بیان اینکه تاکنون بیش از 
کنتورهاي هوشمند در سطح استان نصب شده 

است، افزود: بیش از 
و چاه هاي آب کشاورزي در استان به کنتور 

هوشمند طرح فهام مجهز می باشند.
مهندس شمسی با اشاره به راه اندازي اپلیکیشن 
«برق من» گفت: کلیه خدمات این شرکت از طریق 

این اپلیکیشن قابل دریافت است،مشترکان  
می توانند با  دریافت اپلیکیشن «برق من» از 

نرم افزار کافه بازار و سایت شرکت به نشانی  
و به صورت غیر حضوري 
خدمات صورتحساب،فروش و پس ازفروش انشعاب 

برق ، رفع خاموشی و برق امید را دریافت کنند.

11

هزار مشترك رسیده است، افزود: بیشترین 

611

66

40.1

 درصد در بخش کشاورزي، 
4.6

فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع 

 اطالع دهند.
13082

90

 

 هزار و 
 درصد انرژي برق استان 
 

23.2

 درصد در بخش عمومی و 

 دستگاه 

 درصد مشترکین دیماندي 

395

 درصد در 
6.2

مشترك است.

 

www. mpedc. ir 

 هزار انشعاب برق به متقاضیان در استان مرکزي11واگذاري بیش از 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي از 

مشارکت بیش از 
طرح هاي مدیریت مصرف برق استان 

خبرداد.
محمد نظام آبادي با اشاره به افزایش 

241

مشترکان  کشاورزي در طرح هاي 
کاهش پیک بار استان ،افزود: در 

تابستان سال گذشته 
شرکت داشتند.

وي با بیان اینکه چاه هاي آب کشاورزي، سهم قابل توجهی در مصرف انرژي 
برق و شکل گیري پیک بار استان داشته و نقش چشمگیري در برنامه هاي 
پیک سایی تابستان ایفا می کنند،افزود: حدود 4میلیارد ریالی پاداش مشارکت، 
به مشترکان کشاورزي از طریق بستانکار کردن صورت حساب برق مصرفی 

آنان، اعمال شده است.
 مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بیان کرد: 

این شرکت در حال حاضر 
می کند، از این مجموع، تعداد 

کشاورزي هستند که 
اختصاص می دهند.

نظام آبادي اضافه کرد: در راستاي طرح “فهام” (فراسامانه هوشمند اندازه گیري 
و مدیریت انرژي ) ، این شرکت تاکنون 4هزارو 

برروي چاه هاي آب کشاورزي استان با هدف اجرا برنامه هاي مدیریت مصرف و 
قرائت از راه دور، نصب کرده است.

3500

درصدي جلب مشارکت 

1027

750

10

25

700

مشترك در 

مشترك کشاورزي در طرح هاي کاهش پیک بار 

هزارمشترك برق دارد که به آنان  خدمات ارائه 
هزار و

.9 درصد سهم مصرف انرژي استان را به خود 

 دستگاه کنتور هوشمند 

 اشتراك مربوط به مشترکان 531

مشارکت بیش از 
طرح هاي مدیریت مصرف برق استان مرکزي 

مشترك  کشاورزي در3500

1399پاییــز    53شمـاره 
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رزمایش قطع برق و آماده بکار بودن 
مولد هاي برق اضطراري سازمان هاي 
حیاتی و حساس و مهم همزمان با 
سراسر کشور به مناسبت هفنه پدافند 
غیرعامل در شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي به صورت ویدئو کنفرانس 

برگزار شد.
معاون اداره کل پدافند غیرعامل 
استانداري مرکزي در این رزمایش 
گفت:پدافند غیرعامل در صنعت برق از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است.
پرشکیان افزود:وجود برنامه هاي هفته 
پدافند غیر عامل فرصتی براي یادآوري 
و جلب توجه اذهان مدیران و مردم به 

لزوم انجام اقدامات پدافندي است .
وي بابیان اینکه هم اکنون صنعت برق از 

بهترین پدافند غیرعامل در کشور 
برخوردار است،افزود: توجه به اهمیت 

روز افزون برق در زندگی امروزي داراي 
نقشی حیاتی است زیرا قطع لحظه اي 
آن به شدت اثرگذار و مشکل آفرین 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي  بابیان اینکه در این 

رزمایش میزان آمادگی و استمرار 
فعالیت زیرساخت هاي استان ارزیابی 
می شود،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.
مهندس محمد اله داد تصریح کرد: پس 
از پایان این رزمایش و ارسال اطالعات از 

سوي مراکز کنترل، نسبت به جمع 
بندي و تجزیه و تحلیل اطالعات در 

راستاي شناسایی نقاط مثبت و 
همچنین برطرف کردن مشکالت 

احتمالی اقدام خواهدشد.
 وي 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.

برگزاري رزمایش سراسري ارزیابی آمادگی مولدهاي اضطراري برق در استان مرکزي 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
مرکزي گفت: تمرکز بر تجاري سازي پروژه 
هاي تحقیقاتی توسط شرکت هاي توزیع و 

برق منطقه اي ضروري است.

مهندس محمد اله داد در نخستین رویداد 
آنالین تجاري سازي محصوالت شرکت 
هاي برق که توسط پژوهشگاه نیرو 
برگزارشد ، با بیان این مطلب افزود:در 
دنیاي کنونی مراحل گذر از علم ناب طی 
شده و مراکز علمی و تحقیقاتی  باید به 
طور آشکار درخدمت اقتصاد و تجارت قرار 

گیرند. 
مهندس اله داد تصریح کرد: اهمیت تجاري 
سازي مراکز توسعه ونوآوري به حدي است 

که بسیاري از مراکز تحقیقاتی با بهره 
گیري از خدمات مشاوره اي و انجام پروژه 
هاي تحقیقاتی به تجاري سازي فناوري 

خود رسمیت داده اند.

وي بابیان اینکه تعداد این گونه مراکز در 
کشورهاي پیشرفته  صنعتی در حال 
افزایش است و وقتی تحقیق را در قالب 
سنتی یعنی دبیرخانه تحقیقات پیگیري 

می کنیم به دنبال ایجاد موقعیت سرمایه 
گذاري در آینده اي نامعلوم هستیم،افزود: 
ولی در مراکز توسعه و نو آوري، ایجاد 
طراحی محصول و نمونه اولیه  در دبیرخانه 
تحقیقات پیگیري می شود و هدف اکتشاف 
مفاهیم جدید است و درمراکز توسعه و 
فناوري برکارایی مبتنی برهزینه تاکید می 

شود.
مهندس اله داد گفت :توسعه اقتصادي 
،ارتقاي سطح تکنولوژي ،تولید مواد نو با 
فناوري پیشرفته ،باال بردن سطح طراحی و 
داخل ،ایجاد زمینه هاي جدید فعالیت براي 
نیروهاي کارا و متخصص ،حمایت از صنعت 
و ارتقاي توان مهندسی براي صدور خدمات 

به خارج وباالبردن قدرت رقابتی جهت 
صدور کاالي ساخت داخل  از مزایاي 
بکارگیري نتایح حاصل از تحقیقات در 

کشور است.
وي گفت:در تجاري سازي فعالیت هاي 
تولید ،توزیع،بازاریابی  ،فروش و پشتیبانی 
مدنظر است که شرکت هاي توزیع و برق 
منطقه اي به دلیل گسترش نوع خدمات 
رسانی و وجود محدودیت هاي قانونی 
کمتر در سال هاي گذشته به این موضوع 
پرداخته اند و معموال در حد ثبت اختراع و 
یک نمونه آزمایشگاهی و کتابچه اکتفا شده 

است.

مهندس اله داد برتسریع و نهادینه سازي 
محصول در سطح شرکت هاي توزیع برق و 

برق منطقه اي ،تبدیل دفاتر تحقیقات 
شرکت هاي توزیع برق و برق منطقه اي به 
واحد هاي توسعه و فناوري ، سیاست هاي 
موردانتظار شرکت هاي توزیع برق و برق 
منطقه اي براي استفاده از نتایج تحقیقات 

در راستاي رفع نیازهاي  صنعت برق تاکید 
کرد.

وي بیان کرد:برخی از نوآوري ها در شرکت 
ها که منجر به  ساخت و تجهیز یا یک 
فناوري می شود بدلیل  نیاز کم وبازار 
محدود و کمتر به تجاري سازي آن 
پرداخته می شودکه این امر  نیاز به 

حمایت سازمان هاي باالدستی دارد.
مهندس اله داد تصریح کرد: براي  اولین بار 

اپلبکیشن خوانش کنتورهاي  طرح 
آنالوگ با راهبري شرکت توانیر و کمک 
انجمن صنفی شرکت هاي توزیع نیروي 

برق ، تجاري سازي شده و براي 
در حال تهیه است.

وي بابیان اینکه توسعه رویکرد تجاري 
سازي در بحث نرم افزارهاي کاربردي 

ضروري است ،افزود:
این رویداد عمدتا نمونه هاي سخت افزاري 
هستند و تمرکز بر سخت افزار ها و نرم 

افزارهاي غیرحضوري و اتوماسیون 
شبکه،هوشمند سازي می تواند فرصتی در 
پی تهدید کرونا باشد و توجه بیشتر در این 
بحران هم توجیه اقتصادي و بهداشتی دارد 

و مورد استقبال مردم است.
گفتنی است،در این رویداد 9طرح 

تحقیقاتی توسط شرکت توزیع نیروي برق 
مرکزي ارائه شده است.

"

"

"

"
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