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با حضور استاندار مرکزي ،
با مجموع قدرت

بهره برداري رسید.
استاندار مرکزي در آیین افتتاح نمادین نیروگاه 

کیلوواتی انــرژي خورشیـدي امان آباد گفت: تولید 

کنندگان انرژي خورشیدي می توانند به عنوان الگویی 
موفق براي سایر سرمایه گذاران معرفی شوند.

سید علی آقا زاده در مورد اشتغال آفرینی این صنعت نیز 
گفت: انرژي هاي تجدیدپذیر قادر هستند در مناطق 
محروم و روستاها،اشتغال پایدار ایجاد کنند و این امر در 

تمام نقاط کشور قابل توجیه خواهد بود.

وي ادامه داد: ایران با بیش از 
همچنین مناطق مهیا براي تولید برق از باد، ظرفیتی 

قابل توجه براي توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر دارد.
استاندار مرکزي بیان کرد: کاهش مصرف سوخت هاي 
فسیلی، کاهش آلودگی محیط زیست و انرژي با منبع 

نامحدود و و رایگان از جمله مزایاي استفاده از انرژي 
خورشیدي در استان است.

وي گفت: در شهرستان خمین فناوري وابسته به تولید 
سلول هاي خورشیدي به مرحله آزمایش رسیده است و 

در سال آینده این فناوري به بهره برداري خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي نیز  

گفــت:
قدرت

امروز به بهره برداري رسید.
مهندس محمد اله داد افزود: مشترکان قادرند با 
راهنمایی کــارشناسان این شرکت، ضمن احـداث 
نیروگاه هاي کوچک در بام منازل خود، با عقد قرارداد 
خرید تضمینی طبق قوانین جاري وزارت نیرو اقدام به 

فروش برق تولید شده توسط این نیروگاه ها کنند. 
اله داد گفت: نیروگاه هاي خورشیدي نصب شده در 

استــان مرکزي  با قدرت تقریبـی 
12500

آالیندگی و صرفه جویی بیش از
در هر ساعت شده است که منافع حاصل از آن با کاشت 

بیش از
وي افزود: اصالح 

روستایی ، تامین برق 
هاي معابري  و احداث نیروگاه هاي مقیاس کوچک از 
مهمترین پروژ ه هاي شاخص دهه فجر است که  با 

افتتاح پروژه هاي توزیع برق استان ،براي 
اشتغال زایی مستقیم ایجاد شده است.

سرمایه گذار نیروگاه 
امان آباد نیز گفت: براي احداث این پروژه مبلغ 

میلیارد ریالی سرمایه گذاري شده است و در آمد ماهیانه 
این نیروگاه  

حسینی افزود: با ساخت این نیروگاه در هر ساعت از 
تولید 

مایع و 
کاشت  
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کیلوات برقابی منجر به جلوگیري از تولید 
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نیروگاه انرژي خورشیدي 
کیلووات همزمان با دهه فجر به 

 

 نــیروگــاه انـــرژي پـــاك بـــا مجموع  روز آفتابی در سال و 
کیلووات با اعتباري بالغ بر 

کیلووات و 
14

هزار لیتر نفت خام 

هزار اصله درخت برابري می کند.
 کیلومترشبکه فرسوده شهري و 
  هزارمشترکین،نصب چراغ 

نفر 

کیلواتی  خورشیدي روستاي 
 

 میلیون ریالی است.

 کیلوگرم آالینده  ومصرف 
 متر مکعب گازجلوگیري می شود که معادل 

 درخت است.
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میلیارد ریالی 

 لیتر سوخت 
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نماینده تام االختیار وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: استان 
مرکزي در تامین خدمات زیر بنایی آب و برق طر ح هاي 

ملی الگوي موفق و پیشتاز در سطح کشور است.
عبدا... سرتیپ زاده در جلسه هم اندیشی با موضوع 
تامین خدمات آب و برق مسکن ملی در استان مرکزي 
که با حضور استاندار مرکزي و مدیران دستگاه هاي 
خدمات رسان استان و ذیربط برگزار شد،بابیان این مطلب 
افزود: لزوم پیش بینی به موقع طرح هاي تاسیسات 

خدمات رسان و ارائه به راه و شهرسازي ضروري است.
وي ضمن تاکید بر استفاده از تجربیات ساخت مسکن مهر 
در طرح اقدام ملی گفت: براي تامین خدمات زیرساختی 

طرح اقدام ملی مسکن نیاز به برآورد اعتبار دقیق است.
سرتیپ زاده تصریح کرد: هم اندیشی وهماهنگی میان 
مدیران دستگاه هاي خدمات رسان با ادارات راه و 
شهرسازي امري مهم براي جلوگیري ازمسائل احتمالی 

است.
استاندار استان مرکزي نیز در این جلسه بابیان اینکه 
مدیران صنعت آب و برق استان با وفاق و همدلی درتامین 

خدمات زیربنایی پروژه مسکن مهر بسیار موفق در استان 
عمل کرده اند ،افزود: لزوم پیش بینی اعتبار مورد نیاز از 
سوي مدیران دستگاه خدمات رسان، براي تامین تخصص 

به موقع بودجه را خواستار شد.
سید علی آقا زاده گفت: پروژه مسکن ملی نقش بسزایی 
براي تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه و جوانان را 

دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي هم 
ضمن ارائه گزارشی بیان کرد: براي تامین خدمات توزیع 

برق پروژه 
اراك نیازمند

محمد اله داد با توجه به اینکه تامین برق به عنوان یکی از 
زیرساخت هاي مهم توسعه اي در استان بشمار می 
رود،افزود: انجام به موقع پروژه ها نیازمند عزم همه جانبه 

است.
گفتنی است، نماینده تام االختیار وزیر نیرو در مسکن مهر 
و ملی از روند انجام پروژه هاي مسکن ملی در شهرهاي 

ساوه واراك و شهر جدید امیرکبیر بازدید به عمل آورد.

" "
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هزار واحد مسکن ملی در شهرهاي ساوه و 
میلیارد تومان اعتبار هستیم.

استان مرکزي در تامین خدمات زیر ساخت
 آب و برق طر ح هاي ملی الگوي موفق است
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3 مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه 
انتقال شرکت توانیر گفت: توسعه 
زیرساخت برق در شهرستان هاي ساوه 

و زرندیه ضروري است.
علیپور در بازدید از مجموعه هاي فعال 
در حوزه صنعت و کشاورزي و شرکت 

هاي بزرگ شهرستان هاي ساوه و 
زرندیه با بیان اینکه شهرستان زرندیه 
به دلیل مجاورت با پایتخت کشور و 
نزدیکی به راه آهن مورد توجه خاص 
سرمایه گذاران واقع شده است، افزود: 
توسعه زیرساخت برق در این شهرستان 

ها الزم است.
وي با اشاره به اینکه برق زیرساخت 
صنایع دیگر است، افزود: با توجه به 
تحقق منویات مقام معظم رهبري در 
سال جهش تولید و پیشرفت فیزیکی 
طرح هاي صنعتی متقاضیان برق و 
همچنین صنایع بزرگ، باید توسعه برق 
در این شهرستان ها در دستور کار ویژه 

قرار گیرد.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي هم در این بازدید با بیان 

اینکه استان مرکزي پایتخت صنعت 
کشور است و بیش از 

برق در بخش صنعت و کشاورزي است، 
افزود: همکاري، همراهی و تعامل بین 
شرکت توزیع برق و سرمایه گذاران 
موجبات رشـد اقتصــادي و توســعه 
روزافزون شهرستانهاي ساوه و زرندیه را 

فراهم می سازد.
محمد اله داد 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 
تبدیــل شده و کاهـش مصرف برق 
موجب کاهش سرمایه گذاري در تجهیز 

صنعت برق می شود.
وي با بیان اینکه شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي تامین برق صنایع را 
اولویت کاري خود می داند، افزود: همت 

مجموعه توزیع نیروي بــرق استان 
مـرکــزي تحقق مولفه هــاي اقتصاد 
مقاومتی در حوزه بــرق است که همانا 
افزایش بهره وري انرژي، کاهش تلفات 

شبکه و مدیریت مصرف برق هستند.

 درصد مصرف 70

ضرورت توسعه زیرساخت برق در ساوه و زرندیه

همزمان با دهه فجر ،نخستین روستاي سبز کشور 
در آشتیان با حضور استاندار مرکزي به بهره 

برداري رسید.
استاندار مرکزي در آیین افتتاح نخستین روستاي 
سبز کشور ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر با 
بیان اینکه این استان از مناطق مستعد براي 
سرمایه گذاري در انرژي خورشیدي است، گفت: 
انرژي خورشیدي یکی از منابع مهم تامین انرژي 
رایگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زیست 

محیطی است.
وي افزود:صنعت بــرق این استـــان  با تالش 
متخصصان کوشا و توانمند و همیاري مردم در 
طرح هاي پیک سایی صنعت برق  توانسته در 

آزمون ها سربلند بیرون آمد.
استاندار مرکزي در خصوص طرح هاي بهره برداري شده 
برق رسانی در استان مرکزي نیز گفت: طرح هاي مذکور 
می تواند در زیرساخت ها و توسعه استان در بخش هاي 

مختلف اقتصادي و تولیدي و ایجاد اشتغال موثر است.
آقازاده بیان کرد: استان مرکزي استانی صنعتی است و 

برق به عنوان زیرساخت صنایع دیگر نقش بی بدیلی در 
توسعه و آبادانی این خطه دارد.

مدیر توزیع برق آشتیان هم در این آیین گفت:روستاي 
مزرعه نو از توابع شهرستان آشتیان استان مرکزي که 
بخش عمده اي از انرژي برق موردنیاز آن به صورت 
خورشیدي تأمین می شود ، به عنوان اولین روستاي سبز 

کشور معرفی شده و امروز  با اعتباري بالغ بر 
30

مهندس وهاب عطري بیان کرد: با مشارکت 
هوشمندانه ساکنین روستاي مزرعه نو مواقع در 

استان مرکزي با احداث 
خورشیدي مقیاس کوچک به بهره برداري رسید.

وي اظهار کرد: با احداث این نیروگاه ها تمام انرژي 
برق مورد نیاز این روستاي 

این روستا تامین می شود.
مهندس عطري با بیان اینکه با افتتاح این نیروگاه ها 

براي 
ریالی ایجاد شده است،افزود: پروژه هاي افتتاحی 
صنعت برق به صورت مستقیم  و غیرمستقیم در 

اشتغال زایی صنایع دیگر نقش آفرین است.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام روستاهاي باالي 

10

برق در مناطق شهري و روستایی 
یک هزار و 

برخوردار هستند.

میلیارد ریالی به بهره برداري می رسد.

335
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 خانوار استان مرکزي برق دار هستند و ضریب نفوذ 
100

174

 کیلووات نیروگاه 

 نفر (

 خانوار در آمد ماهانه  بین 

 درصد است و 
 روستاي این استان از نعمت برق 

225

15

خانوار) 

 میلیون 50 تا 

با حضور استاندار مرکزي
افتتاح نخستین روستاي سبز کشور در آشتیان

طی تقدیرنامه اي از سرپرست امور فرهنگی و دینی 
مدیرعامل شرکت توزیع  محمد اله داد وزارت نیرو از 
نیروي برق استان مرکزي به دلیل کسب رتبه شایسته 

تقدیر ویژه در سال 
نماز در ارزیابی فرهنگی و دینی وزارت نیرو در سراسر 

کشور، تقدیر به عمل آمد.

" "

 در برنامه هاي فرهنگی و اقامه 98

درخشش شوراي فرهنگی توزیع برق استان مرکزي در ارزیابی وزارت نیرو
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فرماندار ساوه ،شهردار ، اعضاي شوراي شهر و 
مدیران دستگاه هاي خدمات رسان شهرستان 
ساوه از کانال تاسیسات انرژي بازار تاریخی اراك 

بازدید کردند .
فرماندار ساوه در بازدید از کانال تاسیسات انرژي 
بازار تاریخی اراك گفت: ایجاد کانال تاسیسات 
انرژي در در بازار تاریخی اراك نقش جدي در 
ایمن سازي و حراست  این بناي با ارزش تاریخی 

دارد.
علی میرزایی افزود: این طرح الگوي موفقی براي 
اجرا و پیاده سازي در بازار تاریخی شهرستان ساوه 

و سایر شهرستان ها است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 
هم گفت: فاز اول عملیات اجرایی کانال تاسیسات 

انرژي به طول 
اعتباري بالغ بر

مهندس محمد اله داد افزود: احداث ساختمان 

پست زمینی،احداث 
2600

لوازم اندازه گیري و نورپردازي 
بازار در برنامه اجراي پروژه اجرا شده است.

مهندس اله داد گفت: ساختمان پست برق زمینی با 
در نظر گرفتن مبلمان شهري و به صورت سنتی 

متناسب با بافت قدیمی بازار احداث شده است.
سید مهدي حسینی ،شهردار ساوه  نیز در این 

بازدید ضمن تقدیر از اجراي کانال مشترك 
تاسیسات انرژي بازار تاریخی اراك، ابزار امیدواري 
کرد در بازار تاریخی ساوه نیز براي اقدام مشابه 

برنامه ریزي و اجرا صورت پذیرد.
گفتنی است، این بازدید با رکاب زنی دوچرخه 
سواري مدیران و فرماندار ساوه از پل برق تا بازار 
تاریخی اراك به منظور ترویج فرهنگ دوچرخه 
سواري وایجاد فرصت براي ورزش کردن در شرایط 

شیوع بیماري کرونا  همراه بود.

150

30

700

متر شبکه فشار ضعیف،اصالح 
150

متر در بازارتاریخی اراك با 
میلیارد ریالی احداث شده است.

متر شبکه فشار متوسط و 
120

متر راسته اصلی 
دستگاه 

" "

بازدید فرماندار ساوه از کانال تاسیسات انرژي بازار تاریخی اراك

معاون هماهنگی امور اقتصــادي و توسعه منابع 
استاندارمرکزي در مراسـم تقدیر از دست اندرکاران 
ایران مجموعه وزارت نیرو  ب الف هرهفته پویش 
در استان مرکزي که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور 
وزیــر نیـــرو بـرگـــزار شــد گفــت: پـــویـش 
ایران  وزارت نیرو الگویی موفق  ب الف هرهفته

براي ارائه دستاوردهاي دولت است.

سعید فرخی بابیان اینکه  کشور از لحاظ تحریم هاي 
ظالمانه دشمن به ویژه از بعد اقتصادي ،شرایط سختی 
را تحمل می کند،افزود: مجموعه وزارت نیرو در استان 
مرکزي با تالش ،همدلی ،هماهنگی و انسجام با تمام 
شرایط حاکم برکشور نقش مهمی در خنثی کردن 

توطئه هاي کشور ایفا کرده است.
وي نگه داشتن شبکه توزیع آب و برق و جلب رضایت 

مشترکین و فعاالن اقتصادي را امري دشوار برشمرد و 
ایران  می تواند با  ب الف هرهفته افزود: پویش 
یک برنامه ریزي  منسجم عنوان الگویی موفق براي 
سایر دستگاه هاي اجرایی جهت ارائه دستاوردهاي 

دولت تبدیل و امید را به مردم تزریق کند.
فرخی ضمن قدردانی از مجموعه خدوم و بزرگ وزارت 
نیرو گفت: رسانه ها نیز  نقش مهمی در اطالع رسانی 

طرح هاي وزارت نیرو براي عبور از پیک ،فرهنگ سازي 
وپیشبرد اهداف عالیه دولت دارند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي باختر در این مراسم 
بابیان اینــکه تــا سی و سومیـن هفتــه پویش 

ایران؛ پروژه هاي کلنک زنی و  ب الف هرهفته
قابل بهره برداري صنعت آب و برق استان مرکزي با 

اعتباري بالغ بـر 
است،افزود:از این مبلغ 
صنعت برق و حدود 

صنعت آب بوده است.
مهنــدس فـرهـــاد شبیـــهی افـــزود: پــویش 
ایران  سرآغازي است تا مدیران  ب الف هرهفته
ارشد صنعت آب و برق استان مرکزي با تمام ظرفیت و 
با انسجام بیشتري  روند خدمتگزاري به مردم را ادامه 

دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي نیز 
در حاشــیه ایــن مراسم  بابیــان اینکــه پـویش 

ایران در سال ب الف هرهفته
اصالح ساز و کارها وروندها در کنار توسعه ساخت و ساز 

ها شروع شده است،افزود: سازوکارهاي متنوع و 
کارآمدي براي افزایش نشاط و امید در جامعه با ایجاد 
ساخت و ساز هاي زیربنایی صنعت برق پیوندي عمیق 

دارد و نقش مهمی در توسعه اقتصادي کشور دارد.
مهندس اله داد بیان کرد:صنعت برق همیشه در کنار 
مردم براي خدمت رسانی مستمر در تامین برق پایدار و 

مطمئن ایستاده است.
دلگرمی ها و همراهی ها در وزارت  دراین مراسم کتاب 

نیــرو رونمــایی و از دست انــدرکاران پویش 
ایران در استان مرکزي با اهداي  ب الف هرهفته

لوح سپاس تجلیل شد.

_ _ _ #

_ _ _ #

_ _ _ #

_ _ _ #

_ _ _ #

_ _ _ #

" "

_ _ _ #

افتتاح پروژه هاي  صنعت آب و برق استان 
مرکزي با اعتبـــاري بــالغ بـــر 

ایران ب الف هرهفته میلیـارد تومان پویش 

ایران  نقش مهمی در  ب الف هرهفته پویش 
توسعه اقتصادي کشور دارد

554 

_ _ _ #

_ _ _ #

554

455

100

99

میلیارد تـومان افتــتاح شده 
میلیارد تومان پروژه هاي 
میلیارد تومان پروژه هاي 

 با دو محور 

ایران وزارت نیرو الگویی موفق براي ارائه دستاوردهاي دولت است ب الف هرهفته _پویش  _ _ #
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فرمانده حوزه مقاومت بسیج توانیر 
گفت: اصالح الگوي مصرف انــرژي 
ادارات دولتی در اولویت صنعت برق 

قرار دارد.
مجتــبی علیرضاپور در جلــسه 
مدیریت مصرف انرژي که با حضور 
فرماندهان سپاه و پایگاه هاي بسیج 
ادارات استان مرکزي برگزار شد، با 
بیان این مطلب افزود: در مصــوبه 
هیئت وزیـــران، الزامــی را براي 
دستگاه هاي اجرایی به منظور تامین 

20

هاي تجدیدپذیر در نظر گرفته که 
باید این موضوع به صورت جدي در 

دستور کار ادارات استان قرار گیرد.
وي بابیان اینکه مدیریت مصرف 
انرژِي باید مورد توجه جدي همگان 
قرار گیرد،افزود: هدف از مدیریت 
مصرف ،مصرف درست و صحیح 

انرژي است .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي هم با بیان اینکه 
به خاطر شرایط به وجود آمده ناشی از 

کرونا، شاهد رشد 
انرژي در استان بوده ایم که بخش 
قابل توجهی از مصرف برق مربوط به 

سازمان ها و ادارات دولتی است.
محمد اله داد بیان کرد: با توجه به 
افزایش مصرف برق در استان مرکزي 
و محدودیت تحویل گاز به نیروگاه ها، 

ضرورت مدیریت مصرف انرژي و 

کاهش مصرف برق توسط مشترکان 
فهیم براي جلوگیري از قطعی ها مورد 

انتظاراست.
وي تصریح کرد: طبق برنامه ریزي 
صورت گرفته و به جهت کاهش میزان 

مصرف برق در استان، مکاتبه به 
جهت قطع برق مصارف غیرضروري 
مانند روشنایی پارك ها و فضاي سبز 
که این روزها کمتر استفاده می شود، 
انجام شده که از ابتداي هفته این قطع 
برق صورت گرفته است، همچنین با 

هماهنگی راهداري استان مرکزي، 
مقرر است که روشنایی راه هاي بین 
شــهري در نقــاط غیر مه گیر و 
غیرخطرناك کامال خاموش شده یا 
روشنایی ها یک در میــان خاموش 

شود.
وي به برگزاري مانور اصالح الگوي 
انرژِي ادارات از اول دي ماه در استان 
اشاره کرد و افزود: در صورت هرگونه 
عدم رعایت الگوي مصرف از سوي 
ادارات برق و گاز آن اداره بعداز اخطار 

قطع خواهد شد.  
سید امیر قائم مقامی مدیر دفتر 
برنامه ریزي و کنترل شرکت گاز 

استان مرکزي نیز با توجه به اینکه 
هزار مشترك جدید به مشترکان 
شرکت گاز استان افزوده شده اند، 

افزود: در سال جاري شاهد رشد  
15

افزایش 

صنعت بوده ایم. 
وي گفت: آغاز فصل سرما و استفاده از 
وسایــل گرمایشـــی  به طــور قابل 
مالحظه اي افزایش می یابد که بخش 
قابل توجهی از مصرف برق مربوط به 
سازمان ها و ادارات دولتی است، لذا 
مدیریت مصرف امري اجتناب ناپذیر 

است.
فرمانده سپاه ناحیه بسیج اراك نیز 
گفت: استفاده از دانش و تکنولوژي 
براي مدیریت بهینه مصرف و آگاهی 

بخشی عمومی براي مدیریت مصرف 
مشترکان برق رویکردهایی است که 
می توان با اتکا به آن به تامین و انتقال 
بهینه برق به آن اطمینان داشت و 
مدیران دستگاه هاي اجرایی مصرف 
بهینه را باید اول از محل کار خودشان 

آغاز کنند.
محمـد مهجــوري اضافه  سرهـنگ 

کرد: مدیریت مصرف بهینه شرط 
اصلی بــراي تحقق مصرف بدون 
دغدغه در تمام فصول سال است و 
چنانچه شهروندان در زمینه مصرف 

بهینه مشارکت بیشتري کنند، 
مسئوالن دغدغه و نگرانی براي تامین 

انرژي در کشور را نخواهند داشت.
نظارت و بازدید از روشنایی معابر و 
کنترل مصــارف ادارت استــان با 
استفاده از پتانسیل بسیجیان در این 

جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

" "

" "

" "

" "

" "

 درصد از برق مصرفی از انرژي 

30

10

درصدي مصرف در بخش خانگی و 
20

درصدي مصرف 

 

 درصدي مصرف در بخش 

فرمانده حوزه مقاومت بسیج توانیر
اصالح الگوي مصرف انرژي ادارات دولتی، اولویت صنعت برق صعود گروه کوهنوردي توزیع برق  استان 

مرکزي به بام استان
به مناسبت سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ، گروه 
کوهنوردي شرکت توزیع برق استان مرکزي به 

قله دومیردلیجان، بام استان صعود کردند.
 در این صعود 9 نفر از همکاران شرکت توزیع برق 

استان حضور داشتند و توانستند قله 3هزار و 
متري دومیر   را فتح کنند.

 قله دومیر بلندترین قله استان مرکزي است که 
در شهرستان دلیجان، بخش مرکزي، دهستان 

هستیجان واقع است.

505 
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 مانور فراگیر سراسري تعدیل روشنایی 
معابر، اصالح انشعابات برق و رمز 
ارزهاي غیرمجــاز در استــان مرکزي 

برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي در این مانور گفت : 
سومین اقدام فراگیرسراسري با هدف 
فعالیت هاي پیشگیرانه براي افزایش 
پایداري شبکه  در بحران  ها و پیک بار 

طرح ریزي شده است.
مهندس محمد اله داد افزود: تعدیل 
روشنایی  معابر ، اصالح انشعاب  ، جمع 
آوري برق هاي غیر مجاز و شناسایی 
رمز ارز هاي غیر مجاز به عنوان محور 
اصلی با شعار تالش صادقانه  ،خدمت 

بی منت در  دستور کار است.
وي گفت:در این مانور فراگیر که از 
امروز آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد 

داشت، 
و عملیاتی از کلیه شهرستانهاي استان 

با خودروي هاي سبک و سنگین 
حضور دارند.

اله داد افزود:از ابتداي هفته جاري 
تعدیل 

انجام و در مانور جاري تعدیل 
چراغ در دستور کار قرار دارد همچنین 

با هماهنگی 
راهی تعدیل و مصارف 

تاکنون مورد بررسی و اصالح قرار 
گرفته که این اقدامات از جمله 
دستاوردهـــاي ایــن مانور سراسري 

فراگیر در استان است.
وي  بیـــان کرد:مــزارع غیرمجاز ارز 

دیجیتال عالوه برمصرف باالي برق 

،خسارات بسیاري را به شبکه برق 
تحمیل کرده اند، به همین دلیل 
برخورد انتظامی و قضایی با صاحبان 

مزارع غیر مجاز انجام خواهد شد.
مهندس اله داد با اشاره به اینکه وزارت 
نیرو با مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال 
برخورد قضایی خواهد کرد، افزود: 
مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال از طریق 
اطالع رسانی مردمی، از طریق نظارت 
مراکز پایش صنعت برق و از طریق 

400

رصد دستگاه قضایی و انتظامی 
شناسایی می شوندکه تاکنون در این 

مانور 
غیر مجاز شناسایی و دو مورد کشف 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي همچنین با اشاره به 

برگزاري مانور مشترك با شرکت گاز 
در استان  گفت: به جهت مدیریت 
مصرف، مانـــوري به منــظور کنترل 

مصرف برق ادارت، بانک ها، دانشگاه ها 
و ... برگزار شده تا میزان مصرف به 
حداقل برسد، میزان مصرف مشترکان 
براساس سقف مصرف ارزیابی می شود 
و همچنین در برنامه است که برق هاي 
غیر مجاز در نقاط مختلف استان رصد 

و کنترل می شود.
وي  تصــریح کرد: بــا کاهش 

درصدي مصرف بـــرق، می توان 
مصرف گاز نیروگــاه ها را معـــادل 

70

این صرفه جویی، به طور کامل، 
محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها  

برطرف می شود.
اله داد با بیان این مشترکان می توانند 

از طریق سامانه تلفنی 
پیامــک بـــه ســـامانه پیــامکی 

10005000121

86

27000

12000

7000

72

 هزار کنتور هوشمند و همچنین 

25

10

 میلیون مترمکعب کاهش داد که 

121

 ارسال کنند .

 اکیپ و

 چراغ روشنایی معابر 
 

 چراغ روشنایی بین 
 پارك  

 مشترك مشکوك به ماینر 

 

 و یا ارسال 

 نیروي اجرایی 172

مانور  سراسري اصالح انشعابات برق و رمز ارزهاي غیرمجاز در استان مرکزي

همزمان با دهه فجر ، پروژه بهینه سازي و 
نو سازي 

شهري و روستایی در شازند  با حضور 
استاندار مرکزي با اعتباري بالغ بر 

102

استاندار مرکزي در آیین افتتاح 
توزیع برق شهرستان شازند ،ضمن تبریک 
به مناسبت دهه فجر با اشاره به اقدامات 
ارزنده شرکت توزیع برق استان نیز اظهار 

داشت: به رغم اینکه 
استان از صنعت برق بهره مند هستند به 

لحاظ خدمات مطلوب این شرکت، 
شهروندان بیشترین رضایتمندي را از این 
حوزه دارند که باید قدردان این مجموعه 

بود.
سید علی آقا زاده با اشاره به اینکه استان 

مرکزي پایتخت صنعتی کشور است، 

افزود: برق به ویژه براي توسعه صنایع 
جدید در سال جهش تولید ،نقش پررنگی 

دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي هم در این مراسم گفت: 
تامین برق پایدار، با کیفیت و اقتصادي به 
صورت هوشمند و غیرحضوري از برنامه ها 

و چشم اندازهاي این شرکت است.
محمد اله داد افزود: افزایش بهره وري 

انرژي، کاهش تلفات شبکه و مدیریت 
مصرف برق از جمله برنامه هاي شرکت در 
راستاي تحقق منویات مقام معظم رهبري 

است.وي بابیان اینکه تعداد مشترکین 
برق شهرستان شازند 

600

جــاري 
3100

شهرســـتان شـــازند واگــذار شده 
است.مهندس اله داد،کاهش انرژي توزیع 
نشده به مقدار قابل مالحظه ، کاهش 
تلفات ، مقاوم بودن نسبت به خوردگی و 
در نتیجه کاهش پارگی خطوط فشار 
ضعیف، کاهش میزان استفاده هاي غیر 
مجاز از برق و زیباسازي مبلمان شهري و 
روستایی را از جمله مزایاي اجراي این 

پروژه ها  دانست.

125

میلیارد ریالی به بهره برداري رسید.
11

100

59

مشترك است ،افزود: طی سال 
1594

کیلووات به متقاضیان برق در 

 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 

پروژه 

 درصد جمعیت 

هزار و 

انشــعاب بــا قدرت 

با حضور استاندارمرکزي
کیلومتر شبکه فشار ضعیف در شازند 125بهره برداري از پروژه بهینه سازي 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي از مشارکت بیش از 

کشاورزي در طرح هاي مدیریت مصرف برق استان 
خبرداد.

محمد نظام آبادي با اشاره به افزایش 
جلب مشارکت مشترکان  کشاورزي در طرح هاي 
کاهش پیک بار استان ،افزود: در تابستان سال 

گذشته 
کاهش پیک بار 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 

750

می کند، از این مجموع، تعداد 
مربوط به مشترکان کشاورزي هستند که 

درصد سهم مصرف انرژي استان را به خود اختصاص 
می دهند.

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

این شرکت تاکنون 4هزارو 
هوشمند برروي چاه هاي آب کشاورزي استان با 
هدف اجرا برنامه هاي مدیریت مصرف و قرائت از راه 

دور، نصب کرده است.

3500

241

1027

هزارمشترك برق دارد که به آنان  خدمات ارائه 
10

25.9

700

مشترك 

درصدي 

مشترك کشاورزي در طرح هاي 

هزار و
 

دستگاه کنتور 

اشتراك 531

مشارکت بیش از 
طرح هاي مدیریت مصرف برق استان مرکزي 

3 5 مشترك  کشاورزي در00

مراسم تکریم و معارفه مدیر توزیع برق کمیجان با 
حضور جمعی از مسئوالن و مدیران شرکت توزیع برق 

استان مرکزي برگزار شد.
محمد اله داد بابیان اینکه شرکت هاي توزیع برق 
گسترده ترین دستگاه خدمات رسانی به مردم 
هستند،افزود:کارکنان صنعت برق در راه آبادانی و 
خدمت رسانی به مردم از هیچ تالشی فرو گذار 

نیستند.
سیدرضا  در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات 
مهاجرانی مدیریت پیشین توزیع برق شهرستان 
به عنوان مدیر جدید  محمد رضا احمدي  کمیجان، 

توزیع برق شهرستان کمیجان معرفی شد.

"

"

" "

مدیر جدیدتوزیع برق شهرستان کمیجان معرفی شد
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت:تامین برق پایدار با مدیریت 

مصرف انرژي میسر است.
مهندس محمد اله داد در جلسه شوراي 
اداري استان مرکزي افزود:باتوجه به افزایش 
5درصدي مصرف برق در استان مرکزي و 

محدودیت تحویل گاز به نیروگاه ها، 
ضرورت مدیریت مصرف انرژي و کاهش 
مصرف برق توسط مشترکین فهیم  براي 

جلوگیري از قطعی ها مورد انتظاراست.
 وي با بیان اینکه 

استان مرکزي در بخش صنایع است،افزود:از 
صنایع درخواست می شود با اعمال مدیریت 
مصرف انرژي،این شرکت را در ارائه تامین 
برق پایدار یاري کنند و توصیه شد تا رفع 
محدودیت، یک روز در هفته را تعطیل کنند 

تا در برنامه اضطراري روزانه قرار نگیرند.
اله داد با بیان اینکه استفاده از گاز نیز بدون 
آالیندگی نیست، اما نسبت به دیگر سوخت 

ها آلودگی کمتري دارد، گفت: زمانی که 
نیروگاه بر مدار استفاده از سوخت مایع قرار 
می گیرد، براي هرکیلووات ساعت تولید برق 

900

اینکه نیروگاه هاي کشور بزرگ هستند و 
سوخت فسیلی مصرف می کنند، 

وي بیان کرد: 
طبــــق برنامه 
ریـــزي صورت 
گرفتــــه و به 
جهت کـــاهش 
میــزان مصرف 
بــرق در استان، 
مکاتبه به جهت 
قطــــع بــرق 
مصـــــــارف 
غیـــرضروري 
مانند روشنایی پارك ها و فضاي سبز که این 
روزها کمتر استفاده می شود، انجام شده 
است که از ابتداي هفته این قطع برق صورت 
گرفته است، همچنین با هماهنگی راهداري 
استان مرکزي، مقرر است که روشنایی راه 
هاي بین شهري در نقاط غیر مه گیر و 
غیرخطرناك کامال خاموش شده یا روشنایی 

ها یک در میان خاموش شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي، گفت: با تعطیلی ادارات  در یکشنبه 

21

کاهش پیک و
جویی در انرژي صورت گرفته است .

70

 گرم آلودگی تولید می کند و با توجه به 

دي نسبت به مدت مشابه، 
280

درصد مصرف برق 

40

 مگاوات ساعت صرفه 
 مگاوات 

تامین برق پایدار با مدیریت مصرف انرژي میسر است

11

شهرستان خنداب به بهره برداري رسید.
افتتاح همزمان اصالح شبکه فرسوده با کابل خودنگهداروجابجایی شبکه 

روستاهایمانیزان،فوران،نصیرآباد،مست علی،خانقاء،قزل قلعه ،امامزاده 
دهچال ،حسین آباد، دهچال ،دهنو و قالیباف به طول 

اعتباري بالغ بر 
افزایش اطمینان در شرایط جوي نامناسب و پیشگیري از 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 هاي زاید درختان در تماس با شبکه و کاهش تلفات از جمله 

مزایاي کابل خودنگهدار است.
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 به ویژه نقاط روستایی به 

کابل هاي خودنگهدار مجهز شوند.

پروژه توزیع برق در شهرستان خنداب با حضور استاندار مرکزي در 

21

19

کیلومتر  با 
میلیارد ریالی انجام شد.

همزمان با دهه فجر
پروژه توزیع برق در شهرستان خنداب11افتتاح 

معاون فروش و خدمات مشترکین 
شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي از واگذاري 
برق به متقاضیان در استان طی 

سال جاري  خبرداد.
مهندس حسین شمسی بابیان اینکه 

تعداد مشترین کل استان حدود 
760

بیشترین تعداد مشترکین  در بخش 
خانگی با 

وي بابیان اینکه
غیرمجاز در استان مرکزي شناسایی 
شده است، افزود: وجود انشعاب هاي 
غیرمجاز یک معضل در صنعت برق 
است و شناسایی آنها در دستور کار 

ویژه قرار دارد.
 معاون فروش و خدمات مشترکین 

شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي بیان کرد: انتظار است مردم در 

صورت اطالع از وجود انشعابات 
غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت از 

طریق سامانه پیامکی به شماره 
10001000121

پیگیــري الزم بــــراي برخورد و 
جمع آوري آنها صورت گیرد.

معاون فروش و خدمات مشترکان 
شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي اضافه کرد: 
دستگاه کنتور هوشمند نیز در سال 
جاري در این استان نصب شده و 

هم اکنون بیش از 
دیماندي و چاه هاي آب کشاورزي در 
استان مرکزي به کنتور هوشمند طرح 

فهام مجهز شده اند.
 مهندس شمسی عنوان کرد: راه 
اندازي اپلیکیشن «برق من» از دیگر 
خدمات این شرکت است که تمام 
خدمات از طریق این اپلیکیشن قابل 
دریافت است و مشترکان می توانند با 
دریافت آن از نرم افزار کافه بازار و 

سایت شرکت به نشانی
 

غیرحضوري، اطالعات الزم شامل 
خدمات صورتحساب، فروش و پس از 
فروش انشعاب برق، رفع خاموشی و 

برق امید را دریافت کنند.

16

11

هزار مشــترك است ،افزود: 

616

2900

 اطالع دهند تا 

130

90

به صورت 

هزار انشعاب 
ماه 

هزار انشعاب است.
 انشعاب 

 هزار و 

 درصد مشترکان 

82 

www. mpedc. ir 

هزار انشعاب برق به متقاضیان در استان مرکزي16واگذاري 
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 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 
از کشف 6هزار و 

42

از این مصرف کنندگان و بازگشت به خزانه دولت 
طی

محمد اله داد با اشاره به اینکه کشف این تعداد 
ماینر، باعث صرفه جویی

جویی 
به منظور جلوگیري از فعالیت غیرقانونی مراکز 
استخراج رمزارز که بخش قابل توجهی از مصارف 
برق را به خود اختصاص می دهند، همکاري 
مردمی جهت شناسایی این مراکز بسیار تاثیر گذار 

است.
وي با بیان اینکه شناسایی مراکز رمز ارز غیرمجاز 
همچنان ادامه دارد افزود: شهروندان می توانند با 

شماره گیري سامانه 
نیروي برق و  نسبت به معرفی مراکز و اشخاص 

استفاده کننده از برق غیرمجاز اقدام کنند.

400

محل و دریافت 

11

17

10

121

 ماینر غیرمجاز در استان در 
140

ماه سال جاري خبر داد.

مگاوات توان و صرفه 
میلیون کیلو وات انرژي شده است،افزود: 

 اتفاقات شرکت توزیع 

 میلیارد ریالی هزینه انرژي 

" "

بازگشت 
کشف ماینرهاي غیرمجاز در استان مرکزي

14 میلیارد ریالی به خزانه دولت از0

معاون برنامه ریزي شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي از امکان 
لحظه اي رویت بار مصرفی مشترکین 

صنعتی خبرداد.
مهندس محمد نیکویی افزود: با فراهم 
سازي زیرساخت هاي فنی مورد نیاز، 
مصرف بــرق مــشترکان به شکل 
لحظه اي، رصد شده و چگونگی تغییر 
بار به ویژه در ساعات اوج مصرف به 

منظور ارزیابی میـــزان همکاري 
مشترکان بزرگ و جلوگیري از افت 
جریان یا قطع برق، تحلیل و اقدامات 

فنی مورد نیاز، اجرایی می شود.
وي ادامه داد:پروفیل بار مشترکین در 
مرکز پایش هوشمند قابل رویت است 
،همچنیــن  مشترکان داراي کنتور 
هوشمندمی توانند با مراجعه به آدرس 

اینــترنتـی 
بار مصرفی برق خود را در هر بازه 

زمانی مشاهده کنند که 
نام کاربري شناسه قبض 
هر مشــترك و رمــز 
عبور شــماره بدنه کنتور 
می باشد که در پیامک 
قبض برق در دسترس می 

باشد.
نیکویی راه اندازي مرکز 
پایش صنعت برق کشور را 

اقدامی مؤثر در ارزیابی 
عملکرد شرکت هاي توزیع 

بـــرق دانســت و ابراز امیــدواري 
کــرد بـا تالش ها و فعالــیت هاي 
همــکاران وهمراهی مشترکان ، 
شاهد تداوم پایداري شبکه برق 

باشیم.
وي بابیان اینکه با نصب 

کنتور فهام، رویت پذیري لحظه اي 
مصرف 

مرکزي  میــسر شده اســت، افزود: 
مشاهده آنالین بار پست ها و ترانس 
هاي فــوق توزیع، ولتاژ و جریان 
خروجی فیدرهاي فشار متوسط، توان 
تزریق شده به شبکه توسط مولدهاي 
تولید پراکنده بار مصرفی به تفکیک 
تعرفه ها و مشترکین همکار و انواع 
گزارشات مدیریتی مصرف انرژي در 

این مرکز امکان پذیر است.
www.mpedc.ir   ،

13

65

 هزار  

 درصد از مشترکین استان 

امکان لحظه اي رویت بار مصرفی مشترکین صنعتی استان مرکزي 

قائم مقام مدیرعامل در 
توزیع برق شهرستان 
اراك از احـــــداث 

51

در این شهرستــان طی 
10

خبرداد.
مهندس امید رفیعی با 

اشاره به اینکه 
کیلومتر شبکه هوایی و 

635

زمیـنی در شهرستــان 
اراك عهده دار تامین 

برق بیش از 
شهرستان اراك است،افزود 

کیلومتر شبکه هوایی طی 
سال جاري به  شبکه برق این 

شهرستان افزوده شده است.
وي بابیان اینکه  بیش از 

کیلومتر از شبکه هاي توزیع برق 
شهرستان اراك طی 

جاري به کابل خودنگهدار مجهز شده 

است ،افزود: 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.  

مهندس امید رفیعی، اتمام 
پروژه هاي تبدیل بیش از 
کیلومتر سیم به کابل 
روستا وتبدیل بیش از 

کیلومتر سیم به کابل نقاط 
مختلــف کالنشهــر اراك و  
تامین برق متقاضیان را از 
جمله اقدامات انجام شده 

دانست. 
وي تامین بـــرق و احــداث 

کیوســک هــاي کمپکت  
مجتمع هاي مسکونی بیمه 
ایران و مسکــن مهر آریا ، 
احداث کیوسک خیابان میرهاشمی ، 
احداث پست هاي کمپکت شهرك 
پردیس فاز 1 ، تامین برق مجتمع 
اطلس و احداث پست زمینی تعاونی 
مسکن منابع طبیعی کوي رضوي 
ومجتمع الوند، اصالح و بهینه سازي 
شبکه هاي روستایی امرآباد را  از دیگر 
پروژه هاي در دست اقدام توزیع برق 

شهرستان اراك برشمرد.

کیلومتر شبـکه برق 

ماه ســـال جــاري 

3870

  کیلومتر شبکه 

270

51

10

130

10

50

21

80

 

 هزار مشترك در 
 

 ماه 

 

ماه سال  

  

 

 

5احداث  کیلومتر شبکه برق در شهرستان اراك1
شرکت توزیع برق استان مرکزي موفق به کسب 
عملکرد قابل قبول  در بین دستگاه هاي اجرایی 
استان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت 

(سامد) شد .
بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی استانداري 
مرکزي، شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 

موفق به کسب عملکرد قابل قبول در سال 
پاسخ گویی به موقع به  پیام هاي مردمی در بین 

دستگاه هاي اجرایی استان شده است.
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 

،پاسخگویی به مسائل و درخواست هاي مردم در 
تمام نقاط استان را از طریق سامانه سامد به طور 
مستمر پیگیري می کند و همواره به دنبال اجرایی 
شدن درخواست هاي مردمی مطابق با امکانات 

شرکت است.

در این راستا با اهداي لوحی از سوي سرپرست 
دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امورحقوقی 
مریم آجرلی   استانداري مرکزي از تالش هاي  
کارشناس روابط عمومی شرکت  در  پاسخگویی 
مناسب به درخواست هاي مردمی از طریق سامانه 

الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد)تقدیرشد.

با 99

" "

کسب موفقیت توزیع برق
استان  مرکزي  در سامانه سامد

1399زمستـان    54شمـاره 
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 
گفت: مدیریت مصرف انرژي به منظور پیشگیري از 

قطعی ها وآلودگی در استان مرکزي  ضروري است.
مهندس محمد اله داد در نشست مشترك با مدیرعامل 
شرکت گاز استان با محوریت  مدیریت مصرف انرژي 
،ضمن دعوت مردم به صرفه جویی درمصرف برق 
افزود:در زمستان سال جاري حدود 5درصد افزایش 
مصرف برق در استان شاهد بوده ایم که به ازاي 

هرکیلوات ساعت تولید برق حدود 
تولید می شود.

وي بابیان اینکه مدل تولید برق به سمت نیروگاه هاي 
پراکنده مقیاس کوچک و پاك در کشور در حال افزایش 
است اما در حال حاضر بخش عمده تولید برق با مصرف 
سوخت فسیلی است ،افزود: مدیریت مصرف انرژي 
نقش بسزایی در کاهش تولید آالینده هاي زیست 

محیطی در کالن شهر آلوده اراك دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي با 
بیان اینکه براي تامین برق ناچار به اعمال مدیریت 
مصرف در شهرهاي بزرگ استان اعم از اراك و ساوه 
شده ایم ،افزود: تعدیل روشنایی معابر شهري و جاده اي 
به جز نقاط مه گیر و فضاي سبز پارك ها دراین دو 

شهرستان انجام شده است.
وي گفت: امیدواریم با همراهی همه جانبه مسئوالن 
دستگاه هاي اجرایی و مردم فهیم استان با مصرف 

هوشمندانه مصرف  از پیک زمستان گذر کنیم.
مهندس اله داد از مانور نظارت بر مصرف انرژي ادارات 
استان خبرداد و افزود: ناظران مدیریت مصرف انرژِي در 
حوزه گاز و برق با حضور در ادارات از نحوه مصرف ادارات 
سرکشی و در صورت عدم مدیریت مصرف طبق الگوي 
مصرف بعداز اخطار ،نسبت به قطع برق و گاز  آن 

دستگاه اجرایی اقدام خواهند کرد.

وي گفت: به دلیل افزایش شدید مصرف گاز در بخش 
خانگی و تجاري، تحویل گاز به نیروگاه ها با محدودیت 

مواجه شده است . 
مهندس اله داد افزود:  با کاهش 

برق، می توان مصرف گاز نیروگاه ها را معادل 
مترمکعب کاهش داد که این صرفه جویی بطور کامل، 

محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها را برطرف می کند.
مهندس اله داد افزود:کاهش روشنایی غیر ضروري از 
جمله موارد مد نظر براي کاهش مصرف انرژي است، 
زیرا تامین برق براي این روشنایی ها، مصرف سوخت را 

در نیروگاه ها افزایش می دهد. 
وي گفت :در حال حاضر نیروگاه ها بصورت روزانه 

80

می توان آن را با صرفه جویی در مصرف انرژي، کاهش 
داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزي نیز دراین نشست با 
بیان اینکه در فصل زمستان حدود 

در بخش خانگی است،افزود: مشترکان با کاهش یک 

درجه دماي گاز در بخش خانگی حدود 6درصد در 
مصرف سوخت صرفه جویی می کنند.

مهندس سمیعی بیان کرد: با پایین نگه داشتن دما هاي 
محیط هاي مسکونی و همچنین نگه داشتن دماي اتاق 

بین 
در کاهش مصرف سوخت داشت.

وي گفت: مشترکان کم مصرف گاز که  مصرف ماهیانه 
آنها حدود 

مصرفی معاف هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزي ضمن دعوت از 
مسئوالن ادارات به صرفه جویی در مصرف گاز بیان کرد: 

بازرسان وکارکنان   ذیربط  حوزه  بهره برداري با  
مراجعه  به  ادارات  و  بازدید  از سیستم هاي گرمایشی 
مورد استفاده ،از  رعایت  دماي  رفاه  و عدم کارکرد 
وسایل گرمایشی غیرضرور در ایام  تعطیل، اطمینان 
حاصل می کنند که تاکنون پس از  بازدید 5هزار اداره 

در استان 
است.

900

10

70

70

 میلیون مترمکعب سوخت مایع مصرف می کنند که 

60

18

40

1100

گرم آالینده 

 درصدي مصرف 
 میلیون 

 تا 

درصد مصرف برق 

 تا 

مترمعکب باشد از پرداخت گاز بهاي 

اخطار صادر و گاز 

22

37

 درجه سانتی گراد میتوان نقش به سزایی 

 اداره قطع شده 

مدیریت مصرف انرژي تنها راه برون رفت از قطعی هاي احتمالی

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي گفت: مصرف انرژي برق 
در کشور نسبت به زمستان سال گذشته 

12

محمد اله داد در نشست با صنایع براي 
گذر از پیک زمستان 

70

بخش صنایع است ،افزود:از صنایع 
درخواست می شود با اعمال مدیریت 
مصرف انرژي،این شرکت را در ارائه 

تامین برق پایدار یاري کنند و توصیه شد 
تا رفع محدودیت، یک روز در هفته را 
تعطیل کنند تا در برنامه اضطراري 

روزانه قرار نگیرند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي اضافه کرد: عبور از پیک 
مصرف برق زمستان جاري از موضوعات 
بسیار مهم صنعت برق است و تامین 
انرژي برق صنایع نخستین گام براي 
کمک به رونق تولید و جهش اقتصادي 

کشور است و عبور موفقیت آمیز از 
زمستان امسال، نیازمند همراهی مردم و 

مسووالن است.
وي بابیان اینکه انرژي ارزان قیمت 
موجب گسترش و فعال شدن صنایع 
بسیاري در استان شده است ،افزود: عدم 
دریافت هزینه تمام شده انرژي موجب 
عدم رشد نامتوازن هم پاي صنعت در 

ایجاد زیرساخت ها شده است.
اله داد عنوان کرد: همسوسازي و تعامل 
متقابل صنایع و شرکت هاي توزیع برق، 
شناسایی منابع انرژي و برنامه ریزي براي 
استفاده بهتر از این منابع از فرصت هاي 

مهم براي توسعه صنعت برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي با اشاره به تنوع خدمات 
اپلیکیشن برق من گفت: صنایع  از 
خدمات شرکت توزیع نیروي برق استان 

شامل ثبت خاموشی، برنامه هاي 
خاموشی  ، رفع خطر از تاسیسات 

مخاطره آمیز، اعالم مشکل روشنایی 
معابر، رفع مشکل ولتاژ شبکه برق، ثبت 
خسارت وارده به شبکه، ثبت سرقت برق 
و غیره که همه این خدمات بدون نیاز به 
تماس تلفنی یا مراجعه حضوري فقط با 
نصب اپلیکیشن برق من برخوردار شوند.

مدیر عامل خانه صنعت استان مرکزي 
هم در این نشست بابیان اینکه استان 

مرکزي،پایتخت صنعتی کشور است،  
گفت:در سال جهش تولید و در راستاي 

تحقق منویات مقام معظم رهبري 
،صنایع استان بدون توقف به فعالیت 

کاري مشغول هستند.
مردانی ضمن همراهی صنایع عظیم 
استان با صنعت برق جهت گذر از پیک 

زمستان جاري ،گفت: اطالع رسانی 
مدیریت بار اضطراري از سوي شرکت 
توزیع برق نقش مهمی در برنامه ریزي 

کاري صنایع دارد.

درصد رشد داشته است.

99

درصد مصرف برق استان مرکزي در 
، با بیان اینکه 

ضرورت همسوسازي و تعامل متقابل صنایع و شرکت هاي توزیع برق
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10

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي از صرفه جویی 

هاي این شرکت طی  سال جاري خبرداد.

داود منصوري گفت: ایـن صرفــه جـــویی در 
طراحی

سالم پایه ها و استفاده مجدد از آنها به تعداد 
اصله وصرفه جویی اي بالغ بر

وبازیافت واستفاده مجدد از سایرکاالهاي اسقاط با 
صرفه جویی  به میزان 

است.
وي ثبت موقعیت مکانی مشترکین عادي در سامانه 
وبرداشت و ورود اطالعات شبکه فشار ضعیف، 
مشترکین، روشنایی معابر،تابلوهاي توزیع، شالتر ها و 
جعبه هاي انشعاب در محدوده شهرستان اراك را از 

اقدامات دفتر 
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي بااشاره به اینکه 
ضعیف هوایی از سیم مسی به کابل خودنگهدار تبدیل 

شده است،افزود: این امر نقش بسزایی در بهبود 
مبلمان شهري ،کاهش تلفات و جلوگیري از سرقت 

سرمایه ملی و شرکت دارد.
 وي بابیان اینکه تعدادي کار مطالعاتی مهم در 
راستاي کاهش تلفات فنی در شبکه استان صورت 
گرفته است،افزود: از جمله این موارد میتوان به نیاز 
سنجی خازن اي فشار متوسط در کل شبکه، مطالعات 
اصالح سطح مقطع شبکه هاي فشار متوسط با تعیین 
اولویتها ، بررسی نقاط تبادلی بار بین مدیریت هاي 
توزیع برق  به منظور نصب مقره هاي سنجش پذیر 

اشاره کرد.

83

684

15

40

برشمرد.

443

طرح به میزان میلیاردي در انجام پروژه 
  

 میلیارد ریالی 

 میلیارد ریالی صورت گرفته 

  کیلومتر شبکه فشار 
میلیارد ریالی برکناري 28

GIS

GIS 

8صرفه جویی   میلیاردي در انجام پروژه هاي توزیع برق مرکزي3

مدیرتوزیع برق شهرستان زرندیه از نصب 
پست هوایی برق در این شهرستان طی سالجاري 

خبرداد.
مهندس محسن فتاحی بابیان اینکه 6کیلومترشبکه 
فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در راستاي 
تامین برق متقاضیان جدید احداث شده است،افزود: 
بیش از 7کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نیز  در 

این شهرستان احداث شده است.
وي با اشاره به اینکه حدود 

ضعیف هوایی فرسوده به کابل خودنگهدار در حوزه 
شهرستان زرندیه تبدیل شده است،افزود: این اقدام در 
راستاي افزایش قابلیت اطمینان در مقابل حوادث، 

رفع ضعف ولتاژ مشترکان، جمع آوري برق هاي 
غیرمجاز و جلوگیري از سرقت انرژي و کاهش تلفات 

انجام شده است.
مهندس فتاحی تصریح کرد:یک هزارو 

شبکه هوایی وحدود 
دار تامین برق بیش از 

شهرستان زرندیه  است.

57

24

197

43

36

دستگاه 

کیلومتر شبکه فشار 

 کیلومتر 
کیلومتر شبکه زمینی عهده 

 هزار مشترك در 650هزارو 

5نصب  دستگاه پست هوایی برق در زرندیه 7
مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان  از تعمیر 

کیلومتر شبکه برق در این شهرستان خبرداد.
مهندس سید رضا مهاجرانی با اشاره به اینکه حدود 

37

خودنگهدار در حوزه شهرستان فراهان تبدیل شده 
است، افزود؛ این اقدام در راستاي افزایش قابلیت 
اطمینان در مقابل حوادث، رفع ضعف ولتاژ مشترکان، 
جمع آوري برق هاي غیرمجاز و جلوگیري از سرقت 
انرژي و کاهش تلفات انجام شده است. وي ادامه داد: 

111

خطر در حوزه فشار ضعیف و متوسط با جذب اعتباري 
بالغ بر 

499

سیستم ارت، سرویس 
از جمله اقدامات انجام شده دانست.وي از واگذاري 

584

سال 
و زمینی عهده دار تامین برق 

در شهرستان فراهان است.

54

 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده به کابل 

 اصله تیر در معبر و بیش از 

66

 دستگاه چراغ روشنایی معابر، اصالح 
89

 فقره انشعاب برق به مشترکین جدید از ابتداي 
99

23

 

70

 میلیارد ریالی اصالح شده است.وي سرویس 
56

 دستگاه پست هوایی برق را 

،خبرداد و افزود: 
 هزار و 

 مورد رفع کانون 

 مورد 

1323

820

 کیلومتر شبکه هوایی 
 مشترك 

5تعمیر   کیلومتر شبکه برق در شهرستان فراهان4
مدیرتوزیع برق شهرستان خنداب از اصالح و جابجایی شبکه 

فشار ضعیف 
خبرداد.نوروزي گفت: حدود 

ضعیف 
28

انشعاب غیرمجاز در خنداب  شناسایی که منجر به احیاي 
انرژي و وصول شده است.وي اصالح و تست بیش از 

5800

جایگزینی آن با کنتور هاي فهام ، تعمیرات شبکه فشار 
متوسط و ضعیف به طول  

پست و تابلو، اصالح 
نصب 

شده در این شهرستان برشمرد.نوروزي برگزاري مانور 
تعمیرات شبکه فشار متوسط در راستاي مقاوم سازي شبکه 
در اراضی حسین آبادومانور اصالح ولتاژ مشترکین با تبدیل 
شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار در روستاي گوشه 

سفلی، نصب 
فرعی در راستاي کاهش خاموشی هاي مشترکین و پایداري 

شبکه را از دیگر فعالیت هاي صورت گرفته عنوان کرد.

16

31

16

میلیارد ریالی انجام شد. از ابتداي سال تاکنون 

کنتور برق ، تعویض

31

850

22

30

روستاي این شهرستان طی  سال جاري 
کیلومتر شبکه برق فشار 

روستا با جابجایی 
145

54

کیلومتر، تعمیر
 دستگاه پایه چراغ روشنایی معابرو 
 دستگاه کنتور هوشمند را از جمله اقدامات انجام 

 سري سرخط حفاظتی براي شبکه هاي 

219

مورد 

 دستگاه کنتور دیماندي و 

85

اصله تیر با اعتباري بالغ بر 

 دستگاه 

روستاي شهرستان خنداب 16بهینه سازي شبکه برق 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي از آغاز 
عملیات اجرایی و بهره برداري از 

اعتبار 
خبر داد.

محمد اله داد اظهار داشت: 
پروژه در کمیجان، 

16

مامونیه، 3پروژه در محالت، 6پروژه در دلیجان، 
شازند و 

وي نصب کنتور هوشمند ،اصالح شبکه فرسوده شهري و 
روستایی ،راه اندازي و تجهیز اکیپ هاي خط گرم

،نصب چراغ هاي معابري  و احداث نیروگاه هاي مقیاس 
کوچک از مهمترین پروژ ه هاي شاخص دهه فجر عنوان 

کرد.

مهندس اله داد با بیان اینکه با افتتاح پروژه هاي توزیع برق 
استان ،براي 

است،افزود: صنعت برق کشور عالوه بر اشتغال زایی مستقیم 
و غیرمستقیم فعالیت هاي تولیدي در همین صنعت، به 

صورت مستقیم در فعالیت دیگر صنایع نقش داشته و به 
صورت غیرمستقیم در اشتغال زایی صنایع دیگر نقش 

آفرین است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي گفت: 
همچنین درایام دهه فجر روستاي «مزرعه نو» در شهرستان 
آشتیان  که نخستین روستاي سبز کشور است و تمام انرژي 
برق مورد نیاز آن از منابع و تأسیسات خورشیدي تأمین 

می شود، با اعتباري بالغ بر 
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 در شهرستان ها و نقاط مختلف استان کرده است.

174

563

29

30

پروژه در فراهان، 
11

11

311

30

پروژه توزیع برق با 
میلیاردریالی  همزمان با دهه فجر در این استان 

 پروژه توزیع برق در اراك، 7 
پروژه در تفرش، 

14

 پروژه در 
 پروژه در خنداب افتتاح شد.

نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد شده 

میلیارد ریالی به افتتاح رسید.

13

 پروژه در غرق آباد، 
 پروژه در آشتیان، 

پروژه در 34

17افتتاح   پروژه توزیع برق استان مرکزي در دهه فجر4
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