
پیام توزیع بـرقپیام توزیع بـرق

2233

www.mpedc.ir

1401بهــار        صفحه10

رق استان مرکزینشریه داخلی  شرکت توزیع نیروی ـب

59شمـاره 

77
انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع

نیروی برق استان مرکزی
انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع

نیروی برق استان مرکزی
1401گذر از پیك تابستان 

مستلزم مدیریت مصرف برق
1401گذر از پیك تابستان 

مستلزم مدیریت مصرف برق

کسب رتبه برتر روابط عمومی توزیع
برق استان مرکزی در ارزیابی استانداری

کسب رتبه برتر روابط عمومی توزیع
برق استان مرکزی در ارزیابی استانداری



2

پیام توزیع برق استان مرکزیپیام توزیع برق استان مرکزی

www.mpedc.irwww.mpedc.ir

80درصد بقیه زیر 300 کیلووات مصرف دارند. محاسبه بهای برق مشترکان صنعتی تا دو برابر تعرفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:هم 
17صرفه جویی حداقل  مگاواتی مصرف برق با مشارکت موجود برای میزان مصرف مازاد بر سهمیه تعیین شدهاکنون پیك مصرف برق دراستان 1000مگاوات است و این میزان 
کلیه ادارات استان در طرح کاهش پیك محمودی گفت:براساس تصویب نامه هیات وزیران ،وزارت نیرو نیز به 1350مگاوات در تابستان می رسد که مدیریت مصرف برق در 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:کنترل موظف است با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تابستان نیازمند مشارکت همگانی است.
مدیریت مصرف برق تا پایان شهریور ادامه داردو تامین برق کشور تعیین سهمیه برق مصرفی صنایع در دوره محدودیت شبكه برق محمود محمودی در نشست خبری باموضوع " عبور از اوج مصرف 
برق 1401" بابیان این مطلب افزود:حدود 6هزار مگاوات ظرفیت 

بسیار حساس و شكننده است لذا مدیریت مصرف برق و همیاری 
نیروگاهی جدید به ظرفیت نیروگاه های کشور اضافه شده است و 

همگانی ضروری است ،در این راستا مانور رصد مصرف برق ادارات 
با انجام  تعمیرات نیروگاهی به صورت جهادی قبل از شروع پیك 

برگزار شده است.
،با استفاده از تمام پتانسیل ها برای تولید 57هزار مگاوات برق در 

محمودی افزود:پایداری شبكه برق اولویت  صنعت برق بوده و از  کشور ظرفیت ایجاد شده است. پیش بینی اوج مصرف در کشور 
تمام ظرفی تها جهت مدیریت و پایداری شبكه برق در ایام پیك  70هزار مگاوات برآورد شده است ،اضافه کرد:حدود 13هزار 

بار استفاده می شود. مگاوات  در کشور پیش بینی  نیاز به مدیریت مصرف در تابستان  
وی بابیان اینكه تغییر ساعت کاری ادارات باعث صرفه جویی  داریم .
حداقل 17 مگاوات در مصرف برق استان با مشارکت کلیه ادارات  استخراج غیر مجاز رمز ارز ها تهدیدی جدی برای افزایش 
در طرح کاهش پیك  می شود،افزود:کلیه دستگاه های اجرایی و 

مصرف برق در تابستان پیشرو
ادارات استان باید مصرف برق خود را به میزان 30 درصد در 

ساعات اداری و 60 درصد در ساعات غیر اداری به نسبت دوره مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:با استفاده 
مشابه سال گذشته کاهش دهند در غیر این صورت با قطع برق از کنتورهای هوشمند و داد هکاوی رفتار و رصد بار مصرفی 16هزار 
مواجه خواهند شد.ماینر  غیرمجاز تاکنون شناسایی شده است  وبیش از 120ماینر 

طی 3ماه سال جاری جمع آوری شده است.
محمودی تصریح کرد:سامانه های سرمایشی تمامی اداراتی که با 

تالش کارشناسان این شرکت، مجهز به کنتور فهام شده اند نیز در وی ادامه داد:شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان 
صورت افزایش بار شبكه، از راه دور قطع خواهد شد.مرکزی با جدیت ادامه دارد و انتظار است شهروندان در صورت  اقدام وشرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق هم موظف 
ضروت مولدهای اضطراری تامین برق در مراکز حساس به تأمین برق برابر با سهمیه تعیین شده می باشند که در صورت اطالع، مراتب را  با شمار هگیری سامانه 121 اتفاقات شرکت توزیع  وحیاتی عدم رعایت سهمیه های ابالغی توسط مشترکین، عالوه بر افزایش نیروی برق و شماره همراه 09018071800 و یا در اپلیكیشن  بهای برق تا 2برابر تعرفه موجود برای میزان مصرف مازاد بر برق من ثبت و اطالع دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:وجود  سهمیه تعیین شده، با اعالم قبلی نسبت به قطع برق آنها اقدام محمودی تصریح کرد:شناسایی مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال از 
مولدهای اضطراری تامین برق در مراکز حساس وحیاتی آسیب  خواهند کرد.طریق اطالع رسانی مردمی، نظارت مراکز پایش صنعت برق، 

پذیری ها را کاهش می دهد و ضرورتی جدی است. کنتورهای هوشمند و همچنین رصد دستگاه قضایی و انتظامی 
درصدی مصرف برق مشترکان خانگی 10ضرورت کاهش 

محمودی افزود:با هماهنگی انجام شده با شرکت پخش فرآورده  شناسایی م یشوند.
های نفتی تامین سوخت مولدهای اضطراری محدودیتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:در  ندارد،:همه دستگاه ها به ویژه مراکز حساس و حیاتی خود را مجهز صورت همكاری و کاهش 10درصدی مصارف برق خانگی 66درصد مصرف برق استان مرکزی در حوزه کشاورزی و 

به مولدهای اضطراری دارای کنتور هوشمند کرده اند تا در زمان مشترکان ، می توانیم از تابستان امسال بدون محدودیت عبور صنایع
وی گفت:43درصد مصرف برق استان در حوزه صنایع و حدود 23 
درصد در حوزه کشاورزی به همین دلیل مدیریت مصرف برق و 
مشارکت جدی تر آنها در طرحهای کاهش پیك بار برق ضروری 
است. نیاز مصرف برق در فصل گرم استان مرکزی 1350مگاوات 
برآورد شده که نسبت به سال گذشته 5درصد رشد خواهد 
داشت،افزود :30درصد مصرف برق مربوط به بار سرمایشی است  
و از مردم فهیم استان درخواست می شود  با عدم مصرف ب یرویه 
از سیستم های سرمایشی و استفاده از دور کند کولر های آبی و 
تنظیم دمای کولرهای گازی روی 24 الی 25 درجه این شرکت را 

در تامین برق یاری کنند.

وی ادامه داد:مجموع بار شبك ههای سراسری در چند روز گذشته 
بخاطر فعال شدن با رهای سرمایشی از 60 هزار مگاوات گذشته 
است و در صورت عدم همكاری مردم در بخ شهای مختلف 

پایداری شبكه نیز دچار مشكل م یشود.

ضرورت مشارکت  صنایع استان مرکزی در طرح های 
میلیارد ریالی پاداش  350مدیریت مصرف برق / پرداخت 
مشترکان همكار  در طرح های پیك سایی توزیع   8926به 

بروز قطع برق،آسیب کمتری ببیند و وقفه ای در ارایه خدمت برق استان مرکزی  کنیم، در بخش خانگی نیز مشوق هایی برای همكاری مشترکان 
نداشته باشند. تعریف شده است که حتی می تواند باعث رایگان شدن قبوض برق  محمودی گفت :برنامه همكاری صنایع بر روی سایت شرکت 

مصرفی مشترکان شود. بدهی 238 میلیاردتومانی مشترکین استان مرکزی به شرکت برق  www.mpedc.irتوزیع برق استان مرکزی به آدرس  قرار 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی سال گذشته محمودی افزود:در این خصوص،  مشترکین بخش خانگی  که داده شده است .

الگوی مصرف را در ماه های گرم سال (خرداد تا شهریور) رعایت  18 هزار مشترك به مشترکان برق استان مرکزی افزوده شده  وی بابیان اینكه  پرداخت 350میلیارد ریالی پاداش به 8926 
نموده و نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند ، به  است و تعداد مشترکان برق استان بیش از  777هزار مشترك مشترکان همكار  در طرح های پیك سایی توزیع  برق استان 
ازای هر کیلووات ساعت کاهش مبلغ 500تومان پاداش همكاری  است ،گفت: بدهی مشترکان استان طی سال گذشته تاکنون به مرکزی در سال گذشته  پرداخت شده است،افزود: انعقاد قرار داد 

مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد. ایت شرکت 238 میلیارد تومان است که در بخش های همكاری با 12هزار مشترك  در طرح های پیك سایی در سال 
خانگی55میلیارد تومان،عمومی 37میلیارد تومان،کشاورزی 1401 صورت پذیرفته که مشترکان چاه های کشاورزی در  وی بیان کرد:7 هزار مشترك پرمصرف در سطح استان مرکزی 
66صورت همكاری با شرکت برق در ساعات 13تا 18،بهای مصرف  میلیارد تومان و سایر مصارف 46 میلیارد تومان،صنعتی  شناسایی شده اندو تنها 20 درصد از مشترکین استان باالی الگوی 

میلیارد تومان است.34برق آنها رایگان محاسبه خواهد شد. مصرف دارند و بیش از 2 برابر برق مصرفی، مصرف دارند و 

مستلزم مدیریت مصرف برق 1401گذر از پیك تابستان 

1401بهــار       59شمـاره 
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انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

استان مرکزی

در حكمی از سوی" آرش کردی" مدیر عامل 

شرکت توانیر، "محمود محمودی" به عنوان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

مرکزی منصوب و جایگزین " محمد اله داد" 

مدیرعامل سابق این مجموعه شد.

پیك  که با حضور مدیران عامل شرکت های  1401معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: امسال 
توزیع برق استان های مرکزی، خراسان شمالی و  صنعت برق در نوروز استراحت ندارد و برنامه ریزی 
جنوبی، گلستان و شهرستان مشهد  در اراك  1401ویژه ای برای عبور از پیك  طراحی شده 
برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: افزایش مصرف  است.
صنایع و افزایش تعداد مشترکان موجب ناترازی  "مهندس محمد اله داد" در دومین جلسه گذر از 
تولید و مصرف برق شده که 
می بایستی با تعادل بخشیدن 
به مصرف و مدیریت شبكه 
تولید و توزیع برق برای عبور 

از پیك آماده شویم.

وی با اشاره به ناترازی موجود 
بین تولید و مصرف گفت: 
میزان نیاز مصرف در کشور 
70حدود  هزار مگاوات است 
که جبران این ناترازی نیازمند 
برنامه ریزی و توجه ویژه است.

برنامه ریزی هوشمندانه صنعت برق برای عبور از پیك سال جاری

، بكار گیری حداکثری مشترکین خود  معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: 
تامین و دیزل ژنراتور ها و همچنین  هوشمندسازی ، قابلیت کنترل پذیری و 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف و صرفه  مدیریت مصرف برنامه های اصلی عملیاتی 

جویی برای تمام مشترکین قرار دارد . صنعت برق در بخش توزیع برای گذر از 
وی با توجه به آلودگی های زیست محیطی  پیك مصرف تابستان است.
و سرمایه گذاری های کالن برای ایجاد یك  مهندس محمد اله داد در نشست گذر از 
نیروگاه گفت: مدیریت مصرف نقش مهمی  پیك که در توزیع برق استان مرکزی 
در اقتصاد انرژی وشكوفایی اقتصادی کشور  برگزار شد،بابیان این مطلب افزود: احتمال 
دارد ودر اولویت برنامه کاری شرکت های  بروز گرمای زودرس از نیمه دوم اردیبهشت 

توزیع برق قرار گرفته است . ماه وجود دارد که به معنای دوره طوالنی 
مهندس اله داد خاطرنشان کرد: پیك مصرف برق و ضرورت حفظ آمادگی 

شرکت های توزیع نیروی برق به عنوان  شرکت ها برای مدیریت این دوره است.
آخرین حلقه زنجیره صنعت برق با  معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت 
مشترکین ،تأمین برق مطمئن و پایدار به  : تمرکز در سال جاری برای گذر از پیك 
مشترکین و متقاضیان را برعهده دارند و  1401سال  بر بحث هوشمندسازی 

نقش مهمی در رضایتمندی آنان دارد . مشترکین و قابلیت کنترل پذیری ، انعقاد 
تفاهمنامه با مشترکین صنعتی و کشاورزی 

هوشمند سازی و مدیریت مصرف
برنامه های عملیاتی صنعت برق

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزیروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

به استحضار می رساند زمان مالقات مردمی با مدیر عامل شرکت توزیع 

برق استان مرکزی  از روز دوشنبه  هر هفته به سه شنبه هرهفته از 

ساعت  8  الی 

مراجعین محترم برای هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 

تماس حاصل فرمایند.

 جهت مراجعین محترم تغییر یافته  است .12

32228050-086 

به استحضار می رساند زمان مالقات مردمی با مدیر عامل شرکت توزیع 

برق استان مرکزی  از روز دوشنبه  هر هفته به سه شنبه هرهفته از 

12ساعت  8  الی  جهت مراجعین محترم تغییر یافته  است .

 - 086مراجعین محترم برای هماهنگی بیشتر با شماره تلفن  32228050

تماس حاصل فرمایند.

تغییرزمان مالقات مردمی با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی  تغییرزمان مالقات مردمی با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی  

1401بهــار       59شمـاره 
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وسایل الكتریكی و راهكارهای کاهش  آموزش مدیریت مصرف برق درمدارس 
مصرف برق در منازل به زبانی ساده و شیوا  استان مرکزی با هدف نهادینه سازی 
همراه با توزیع کتاب برای کودکان تشریح  مصرف بهینه انرژی در حال اجراست.

می شود. در طی اجرای این دوره آموزشی ،کودکان 
نكات مؤثر در زمینه مدیریت مصرف برق  شایان ذکر است، ارتقا و رشد آگاهی 
کودکان ودانش آموزان به عنوان آینده  را  در قالب برنامه های متنوع و شاد شامل 

سازان این کشور نسبت به ایجاد  شعر، سرود و گروه های نمایشی کودك و 
حساسیت مصرف صحیح برق و استفاده  نوجوان با شعار همیاران کوچك برق 

مناسب از لوازم برقی ضروری است. ،سازندگان فردای سبز فرامی گیرند.

 براساس این گزارش،در این 
برنامه های آموزشی، 

مفاهیم برق و الكتریسیته، 
نحوه تولید برق، ساعات اوج 
و کم باری مصرف، چگونگی 

انتقال و توزیع برق به 
مصرف کننده، میزان 
مصرف لوازم الكتریكی، 

انواع انرژی های 
تجدیدپذیر و روشهای 

صرفه جویی مصرف برق در 

دانش آموزان همیاران توزیع برق در خانواده

وی ادامه داد: با توجه به افزایش چشمگیر  مهدی الیاسی در جلسه هم اندیشی 
سرقت لوازم و تجهیزات برق به ویژه سیم  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با 
های مسی شبكه های برق در حال بهره  نیروی انتظامی شهرستان ساوه بیان اینكه 
برداری، همكاری و استفاده از تجربیات  حفاظت از تاسیسات و تجهیزات و برقراری 
ماموران زحمتكش نیروی انتظامی بسیار  امنیت در تمامی حوزه ها به عهده 

حائز اهمیت می باشد. سبزپوشان نیروی انتظامی است، گفت: 
 فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با بیان نیروی انتظامی نقش خطیری در حفاظت 

از تاسیسات برق را 
برعهده دارند که انتظار 
می رود با خاطیان این 
حوزه با جدیت برخورد 

شود.

مدیر حراست شرکت 
توزیع نیروی برق استان 

مرکزی هم در این 
نشست گفت تاسیسات 
بخش توزیع تجهیزات 

اینكه ظرفیت های پیشگیری از وقوع جرم  زیادی در سطح شهرها و روستاها دارد که 
در حوزه توزیع برق فراوان است ،افزود:  برای ارائه خدمات مطلوب و مستمر به 
باافزایش قیمت فلزات در سالهای گذشته  شهروندان، نیازمند مراقبت از این سرمایه 

سرقت رشد چند برابری داشته است. ها است.
سرهنگ عیسی آبادی افزود:اقدامات  مصطفی دهقانی یكی از اقدامات شرکت 
گسترده و اثربخشی در راستای مبارزه با  برق استان در راستای مقابله با سرقت 
جرایم و پیشگیری و جلوگیری و صیانت  سیم های مسی شبكه برق تبدیل بیش از 
ازتجهیزات صنعت برق و جمع آوری  نیمی از شبكه سیمی فشار ضعیف در 
ماینرها در شهرستان ساوه انجام شده  استان به کابل خودنگهدار بوده است.

است.
وی افزود:شهروندان در صورت مشاهده 

در این نشست در خصوص موضوعات  افرادمشكوك در حال صعود و یا فرود از 
مرتبط با پیشگیری از سرقت تجهیزات  تیرهای برق، مراتب را سریعا به سامانه 
شبكه و هماهنگی برای عبور از اوج مصرف  121 مرکز اتفاقات شرکت توزیع و یا 

برق در تابستان بحث و تبادل نظر شد. 10001000121سامانه پیامكی  اطالع 
دهند.

نیروی انتظامی نقش خطیری در حفاظت از تاسیسات برق را برعهده دارند

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی  همایش ایمنی ویژه ناظرین ایمنی توزیع 
برق استان مرکزی هم  گفت: آموزش و  برق استان مرکزی در محالت برگزار شد.
ترویج فرهنگ ایمنی راهكاری موثر برای  معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 

پیشگیری و کاهش حوادث مختلف  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
است. در این همایش  اظهار داشت:با توجه به 

داود منصوری افزود: توجه کارگران و  اینكه اکثر فعالیت های شرکت توسط 
کارفرمایان در رعایت نكات ایمنی امری  نیروهای پیمانكاری انجام می 
مهم و ضروری است چراکه افزایش سطح  شود،ناظرین ایمنی نقش کلیدی بر 
اطالعات و آگاهی کارکنان و پیمانكاران  اجرای موارد ایمنی توسط پیمانكاران 
بسیار موثر و مفید است و نقش مهم و  دارند.

بازدارند های در جلوگیری از حوادث دارد. محمد مرادی افزود: در کنار رعایت 
منصوری تصریح کرد: بهترین راهكار الزامات ایمنی ، رعایت حریم شبكه های 
برای مقابله با حوادث ناشی از کار، توزیع، رفع کانون های خطر و بحث 
پیشگیری قبل از حادثه است، مطالعه و آموزش ایمنی همكاران و نیروهای 
بررسی همه جانبه محیط کار، تجزیه و پیمانكاران جزو برنامه های اصلی شرکت 

تحلیل حوادث به وقوع پیوسته، کنترل و می باشد.
نظارت و آموزشی و بررسی اثربخشی آن  وی با بیان اینكه رابطین،ضابطین 

نقش مهمی در کاهش و پیشگیری  ،ناظران و کارشناسان ایمنی انجام هر 
حوادث دارد. نوع اقدامات پیشگیرانه که مانع از بروز 

در این همایش از 5نفر از ناظرین در حادثه می شود را باید انجام دهند ،افزود: 
حوزه های مهندسی ،بهره برداری در بحث رعایت موارد ایمنی نباید هیچ 
،مشترکین و ایمنی که در رعایت نكات گونه سهل انگاری داشته باشیم زیرا که 
ایمنی برتر شناخته شد هاند با اهدای لوح ممكن است اولین اشتباه ،آخرین اشتباه 

تقدیر تجلیل شد.باشد.

برگزاری همایش ایمنی ویژه ناظرین

توزیع برق استان مرکزی در محالت

در شبكه برق رسانی می شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
محمودی ادامه داد : شناسایی مراکز 130استان مرکزی گفت: دستگاه 
غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان ماینر طی سه ماه نخست سال جاری 

مرکزی با جدیت ادامه دارد و انتظار شناسایی و جمع آوری شده است.
است شهروندان در صورت اطالع،  محمود محمودی افزود: ماینر ، دستگاه 
مراتب را  با شماره گیری سامانه   121تولیدکننده رمز ارز است و رمز ارز 
اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق و  نوعی دارایی دیجیتال است که به طور 
شماره همراه  و یا در  09018071800غیر متمرکز تولید و نگهداری می شود 

صورت مشاهده تخلف، موارد را از  و برای استخراج رمز ارزها باید 
طریق سامانه اینترنتی سمات به  محاسبات ریاضی پیچیده ای توسط 

آدرس رایانه به صورت مستمر انجام شود که 
https://www.tavanir.org.i مستلزم مصرف برق زیادی است. وی 

r/samaat  بابیان اینكه طی دو سال گذشته بیش
و یا اپلیكیشن برق من گزارش کنند  هزار ماینر در سطح استان جمع  16از 
که پس از بررسی و صحت سنجی  آوری شده است ،گفت:فعالیت غیر 
گزارش، به افشاکنندگان پاداش نقدی  مجاز تولید کننده رمز ارز دیجیتال 

تعلق می گیرد. عالوه بر مضرات اقتصادی باعت اخالل 

130جمع آوری  ماینر در استان مرکزی

1401بهــار       59شمـاره 
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مدیرعامل  شرکت توزیع برق استان مرکزی از 
10بهره برداری خروجی های پست فوق توزیع اراك  با 

10اعتباری بالغ بر  میلیارد ریالی خبر داد .
مهندس محمود محمودی اظهار کرد:با همت و 
سرمایه گذاری شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
و برق منطقه ای باختر، امكان جداسازی خروجی های 

روستایی و صنعتی فراهم شد.
وی افزود: با بهره برداری این پست، واگذاری برق به 
متقاضیان صنایع تولیدی در منطقه حاجی آباد بیش از 

پیش تسهیل می شود.
مهندس محمودی افزود: بهره برداری از این پست با 
3600احداث حدود  متر شبكه فشار متوسط هوایی و 
زمینی، افزایش ظرفیت پست فوق توزیع، احداث 
تاسیسات جدید فوق توزیع، توسعه فیدرهای فشار 
متوسط به منظور تفكیك و افزایش فیدرهای روستایی 

و صنعتی صورت پذیرفت.
وی افزایش قابلیت اطمینان شبكه، تقویت ظرفیت و 
رفع ضعف ولتاژ شبكه،کاهش خاموشی در محدوده 
روستاهای جاده خمین، جاده تهران و شهرك صنعتی 
حاجی آباد و تفكیك فیدرهای روستایی و صنعتی از 

اهداف احداث این پست برشمرد.
 مهندس محمودی تصریح کرد: با بهره برداری 
10خروجی های پست فوق توزیع اراك  گام موثری در 
تحقق منویات رهبر انقالب با توجه نامگذاری سال 
جدید با عنوان « سال تولید، دانش بنیان و اشتغال 

آفرین» برداشته شد.

10بهر هبرداری از خروج یهای پست فوق توزیع اراك 

فرزاد مخلص االئمه طی مراسمی  با اهدای تقدیر نامه 
های مجزا از" محمود محمودی"مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی و " علی اکبر بصیری " مدیر دفتر 
تحقیقات  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی جهت 
ابداع و اجرای طرح پویش ملی سبز  -ایران پاك با 
استفاده از ظرفیت های  کارگران فصلی به دلیل بیكاری 

کارگران ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا تقدیر کرد 
در این تقدیر نامه ها آمده است: قدم نهادن در مسیر 
حفاظت از محیط زیست برای نسل امروز و نسل های آتی 
و کمك به جامعه بشری ،عالوه برعزمی برخاسته از تعهد و 
ایثار، گام های محكم و استوار و بصیرتی مدبرانه می طلبد.

در ادامه این تقدیر نامه ها آمده است:از  زحمات و 
مساعدهای جنابعالی در اجرای طرح پاکسازی حریم 
جاده های استان در قالب پویش ملی "مسیر سبز –ایران 
پاك" تشكر و قدردانی نموده وسالمتی و توفیق روز افزون 

شما را از درگاه حضرت حق مسئلت می نمایم .

تقدیر استاندار از مبدعین اجرای طرح پویش ملی سبز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: 
ادارات باید در تابستان امسال مصرف برق خود را بین 30 

تا 60 درصد کاهش دهند.
محمود محمودی افزود: براساس مصوبه هیات وزیران 
،کل دستگاه های اجرایی،بانك ها،نیرو های مسلح 
ونهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش 
مصرف برق درساعات اداری به میزان حداقل 30 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و درساعات غیراداری 
به میزان 60 درصد مصرف جاری با اولویت خاموش 
نمودن روشنایی وسامانه های سرمایشی غیرضرور اقدام 
کنند.خاموش کردن وسایل برقی اداری و المپ ها پس از 
اتمام کار، استفاده از سنسو رهای روشنایی هوشمند، 
استفاده از نور طبیعی در طول روز، بستن درب و پنجر هها 
هنگام استفاده از وسایل سرمایشی، رنگ آمیزی فضا با 
از  و   smd  ledرن گهای روشن، استفاده از المپ های 

جمله راهكارهای کاهش مصرف برق در ادارات است.

درصدی مصرف ادارات  تا  60الزام کاهش  30

شبكه، مطالعات اصالح سطح مقطع  تعداد 837 اصله با صرفه جویی بالغ بر 
شبكه های فشار متوسط با تعیین  23 میلیارد ریالی، بازیافت واستفاده 
اولویت ها ، بررسی نقاط جدید تبادلی  مجدد از سایرکاالهای اسقاط با صرفه 
بار بین مدیریتها به منظور نصب مقره  جویی 87 میلیارد ریالی صورت گرفته 
های سنجش پذیر و....از جمله این  است. وی نظارت،بازدید، بررسی 

طرح ها است. 90طرح بهینه سازی شبكه با کابل 
584وی ثبت   مورد طرح متقاضیان خودنگهدار در سطح استان به میزان 
برق در سامانه مدیریت پروژه های 600 کیلومترجهت استاندارد سازی 

850نیرورسانی و عقد قرارداد  متقاضی وکاهش هزینه های تمام شده 
با پیمانكاران ، برنامه ریزی و راهبری وسازماندهی، کنترل و نظارت بر طرح 
های کاهش تلفات در سطح استان  اجرایی پیمانكاران در جهت اجرای معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی 
وتحقق هدف کاهش تلفات را از جمله  240پروژه ملی بهارستان در سطح  برق استان مرکزی از صرفه 

اقدامات انجام گرفته عنوان  روستای استان ، طراحی شبكه و پست جویی114میلیاردی در انجام پروژه ها 
کرد.چندین کار مطالعاتی مهم به  های هوایی و زمینی و گزارش بارگیری طی سال گذشته تاکنون خبرداد.
پست های اختصاصی در منظورکاهش تلفات فنی در شبكه  داود منصوری افزود :صرفه جویی طرح 
ها به میزان  4 میلیارد ریالی برکناری  WEBGISرا از دیگر فعالیت های استان صورت گرفته است،افزود: نیاز 
صورت گرفته برشمرد.سنجی خازنهای فشار متوسط در کل  سالم پایه ها و استفاده مجدد از آنها به 

میلیاردی در انجام پروژه های توزیع برق استان مرکزی 114صرفه جویی

پیك در حال اجراست ،افزود:پیگیری  معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
دستگاه کلید قابل قطع و وصل  خرید  150توزیع نیروی برق استان مرکزی  از 
از راه دور، تجهیز  کلید موجود به  32افزایش 5 درصدی مصرف  برق در استان 
سیستمهای فرمان پذیری از راه دور  مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون 
وکنترل پذیری مشترکین دیماندی  خبرداد.

استان را از جمله اقدامات انجام شده است. محمد مرادی بابیان اینكه میانگین بار 
هزار مشترك برق در  وی گفت :  777مصرف برق در استان از ابتدای سال 
استان مرکزی وجود دارد که برق آنان  842جاری تاکنون  مگاوات بوده 

دستگاه  هزار و  ازطریق  249است،افزود: میزان بار مصرفی در بازه  18
هزار کیلومتر شبكه  ترانسفورماتور و  مگاوات  21زمانی مشابه در سال گذشته  798

تامین می شود. بوده است.
از دور کند کولرهای آبی و دمای آسایش 

مرادی خاطرنشان کرد: خاموش کردن  تا  درجه سانتی گراد کولرهای وی با بیان اینكه بر اساس برآوردهای  25بین  24
چراغ های اضافی، کاهش مصرف سیستم  گازی نقش موثری در کاهش مصرف برق صورت گرفته، نیاز مصرف برق استان در 

های سرمایشی، حذف وسایل برقی  مگاوات افزایش  دارد.1350تابستان امسال به 
غیرضروری و بهره گیری از دیزل  30خواهد یافت که از این میزان  درصد 

ژانراتورها درصنایع و ادارات در ساعت اوج معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت  مربوط به بار سیستم های سرمایشی 
بار از جمله راهكارهای کاهش مصرف برق توزیع نیروی برق استان مرکزی  بابیان  است،افزود: نصب سایبان برای 
است.اینكه  برنامه  های عملیاتی برای گذر از  کولرها،سرویس به موقع کولرها ،استفاده 

افزایش 5درصدی مصرف برق در استان مرکزی

سرقت شده صورت پذیرفته است. قائم مقام مدیر عامل در توزیع برق 
وی گفت :رفع بیش از 16هزار خاموشی شهرستان اراك گفت:16هزار چراغ 
موردی از طریق تماس های مردمی به روشنایی معابر طی سال 1400بهینه 

سامانه 121 وسامانه پیامكی سازی شده است .
10001000121،رفع 6120خاموشی   امید رفیعی افزود: طی سال گذشته از 
موردی روستایی و رفع 2660خاموشی  90000چراغ 16000چراغ با 5 اکیپ 
موردی ناشی ازاتصالی شبكه ،طی سال  عملیاتی در اراك اصالح و بهینه سازی 

1400صورت پذیرفته است. شده است.

کیلومتر  رفیعی با اشاره به اینكه  60وی با بیان اینكه تامین روشنایی معابر و 
شبكه جهت رفع مسیرهای تاریك  حفظ و نگه داشت آن مهمترین دغدغه 
روستایی و شهری در سال گذشته  شرکت های توزیع برق است،افزود: 
کیلومتر  احداث شده است ،افزود: 190روشنایی نقش مهمی در تامین امنیت 

روشنایی معابر استان مرکزی در سال 
شبكه سیمی سرقتی به کابل خودنگهدار  عمومی و اجتماعی و پیشگیری از رفع 

1400 نسبت به سال 1399رشد 
جهت پیشگیری مجدد از سرقت طی  خطرهای احتمالی دارد.

4برابری داشته است ،افزود:با تالش های 
1400سال  تبدیل شده است. شبانه روزی بازیابی کابل های مسیرهای رفیعی با بیان اینكه سرقت تجهیزات 

16بهینه سازی  هزار چراغ روشنایی معابر در اراك
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گفت: میزان مصرف برق ادارات از  مانور مدیریت و کنترل مصارف برق 
طریق کنتور های فهام و داده های  ادارات و دستگاه های اجرایی در استان 
لحظه ای کنترل می شود و امكان این  مرکزی برگزار شد.
پایش برای خود ادارات از طریق سایت  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

شرکت توزیع برق به آدرس  استان مرکزی در این مانور با بیان اینكه 
این مانور برای تمامی دستگاه های  www.mpedc.ir ایجاد شده است .

وی تصریح کرد: مطابق مصوبه هیئت  اجرایی استان با هدف کنترل و کاهش 
وزیران لیست ادارات بد مصرف به  60مصرف ساختمان های اداری تا حد  
استانداری مرکزی ارائه خواهد شد و در  درصد مصرف روز جاری در ساعت غیر 
صورت عدم اصالح نسبت به قطع برق  اداری برگزار شد، افزود: الزم است 

ادارات بد مصرف اقدام خواهد شد . دستگاه های اجرایی در ایام اوج بار 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق پیش رو نسبت به کاهش و کنترل بار 
استان مرکزی خاموش کردن چراغ 30مصرفی در ساعات اداری تا حد  
های اضافی، کاهش مصرف سیستم درصد در مقایسه با سال گذشته اقدام 

سرمایشی، حذف وسایل برقی کنند.
غیرضروری و به مدار آوردن دیزل  درکاهش بار مصرف برق از طریق بكارگیری مولد های محمود محمودی با بیان اینكه در این 
ژانراتورها در ساعت اوج بار را از جمله راهكارهای  اضطراری ، استفاده صحیح از سیستم های سرمایشی ، 58مانور  اکیپ سنجش میزان همكاری دستگاه های 

کاهش مصرف برق عنوان کرد. استفاده از نور طبیعی در روز و سایر راهكارهای تعیین دولتی باهمكاری نیروهای بسیج و سپاه ،نمایندگان 
شهرستان استان  شده در ساعات اوج بار بازرسی و نظارت می کنند، 12استانداری و فرمانداری در 

برگزاری مانور مدیریت و کنترل مصارف برق ادارات و دستگاه های اجرایی استان مرکزی

نیروهای عملیاتی اجرا شود.انتظار است مردم در صورت  سطح شهر اراك با اولویت مسیرهای اصلی وبلوارها  دومین مانور ضربتی روشنایی معابر طی سال جاری در 
مشاهده هرگونه مشكل در شبكه توزیع برق و موارد موجود  کالنشهر را انجام دهند. اراك  برگزار شد

در حوزه روشنایی معابر، مراتب را به سامانه پیامكی  محمود محمودی افزود: در شهرستان اراك بالغ بر64 هزار  معاون هماهنگی توزیع توانیر در این مانور ضمن تقدیر از 
و سامانه برق من  10001000121121یا شماره تماس  تالش های بی وقفه کارکنان خدوم صنعت برق برای تامین 

اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت به رفع  عیب اقدام شود. روشنایی و آسایش مردم گفت: شرکت توزیع برق استان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم گفت:  مرکزی جز ء شرکت های برتر کشور در همه بخش ها است.
توزیع برق استان مرکزی شرکتی تالشگر است و با وجود  محمد اله داد با بیان اینكه تامین و نگهداشت روشنایی 
سرقت تجهیزات خدمات تامین برق استان را به نحو  کار دشواری است و انتظارات مردمی در این  حوزه باال 
مطلوبی ارائه و  بی وقفه در راستای رفاه شهروندان وتامین  است،افزود: اجرای مانورهای جهادی نقش بسزایی در 

برق پایدار گام برمی دارد. افزایش رضایتمندی مردم دارد.
علی زندیه وکیلی با قدردانی از این اقدام ضربتی و عملكرد  وی برگزاری مانورها را باعث افزایش راندامان کاری و ارتقای 
شایسته توزیع برق در روشن نگه داشتن کوچه وخیابانها که  ممارست و آمادگی اکیپ های عملیاتی دانست.
ضامن امنیت ورفاه اجتماعی است،گفت : فعالیت پرسنل 

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: مدیریت مصرف برق  
خدوم توزیع برق در هر شرایط جوی و بطور شبانه روز 

جزء اولویت های کاری  و برنامه های عملیاتی صنعت 
ستودنی است و طراحی و اجرای  این مانورها ، فرصت  چراغ روشنایی معابر وجود دارد که نگهداشت روشنایی آن  برق برای عبور از پیك است.
مناسبی جهت ارتقای آمادگی در راستای مقابله با بحران  ها به صورت روزانه با همت همكاران برنامه ریزی شده و از 

های احتمالی است. ابتدای سال این برنامه ها انسجام بیشتری پیدا کرده است .
فرماندار اراك نیز گفت: اجرای این عملیات ها نقش بسزایی  وی بیان کرد: بازدید شبكه روشنایی معابر، آزادسازی چراغ 
در رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان و رفع مشكالت  های درگیر با درختان، شستشوی چراغ های منصوبه بر 

سیستم شبكه روشنایی معابر دارد. روی پای ههای بتونی، ایمن سازی پایه روشنایی، تعویض 
المپ و سیستم روشنایی از جمله برنام ههای این مانور 

است.

محمودی هدف از  برگزاری این مانور را افزایش 
رضایتمندی مشترکین ، استاندارد سازی و بهبود روشنایی 
معابر،افزایش سرعت و دقت کاری تیم های عملیاتی و 
ایمن سازی پایه چراغ ها برای رفع کانون های خطر 

دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با تاکید بر  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در 
اینكه در سطح استان هرگونه مانور با توجه به شرایط هر  این مانور گفت: در مانور جهادی روشنایی معابر مقرر 
شهرستان با برنامه ریزی قبلی و براساس نیاز شبكه برق در  شده است به مدت 4 شبانه روز در قالب 17 تیم اکیپ 
استان مانورهایی اجرا می شود، گفت: تالش داریم تا مانور  عملیاتی و 100 نفر نیروی اجرایی اصالح روشنایی در 
جهادی روشنایی معابر با رعایت ایمنی برای شهروندان و 

برگزاری مانور ضربتی روشنایی معابر در اراك

قدم نو رسیده مبارکقدم نو رسیده مبارک

همكاران گرامی جناب آقایان مجتبی شاه بابایی 

بابك بهرامی ، مهرداد فروتنی، مسعود صفری، 

مهدی تقی پور، مهدی نوروزی، ابراهیم ابراهیمی، 

روح اله بیات ومهدی جوالیی تولد فرزندانتان آیدا، 

سامین، یزدان، امیرعلی، دنیز، عادل، سلین، 

سامیارو امیرحسین را تبریك عرض نموده و 

سالمتی و سعادت برای  شما و عزیزانتان را از 

خداوند سبحان خواستاریم.

همكاران گرامی جناب آقایان مجتبی شاه بابایی 

بابك بهرامی ، مهرداد فروتنی، مسعود صفری، 

مهدی تقی پور، مهدی نوروزی، ابراهیم ابراهیمی، 

روح اله بیات ومهدی جوالیی تولد فرزندانتان آیدا، 

سامین، یزدان، امیرعلی، دنیز، عادل، سلین، 

سامیارو امیرحسین را تبریك عرض نموده و 

سالمتی و سعادت برای  شما و عزیزانتان را از 

خداوند سبحان خواستاریم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزیروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
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درصد مصرف برق استان در  محمودی با بیان اینكه  ترین انرژی هاست و حتی برای یك لحظه هم نمی توان  66استاندار مرکزی گفت:مراکز حساس تا شروع فصل گرم 
حوزه کشاورزی و صنایع است بر ضرورت مدیریت  بدون برق زندگی کرد لذا الزامأ بایستی دستورالعمل  به سیستم برق اضطراری مجهز شوند .
مصرف برق و مشارکت جدی تر آنها در طرحهای کاهش  های وزارت نیرو در این زمینه توسط مردم بویژه  فرزاد مخلص االئمه در جلسه مدیریت پدافند غیرعامل با 

پیك بار برق ضروری است. دستگاهها رعایت شود و طبق موازین تعریف شده  محور عبور از پیك بار مصرف برق با بیان این مطلب 
افزود:با توجه به فرارسیدن ایام گرم سال و افزایش 
مصرف انرژی در حوزه های مختلف الزم است با 
برنامه ریزی جامع نسبت به مدیریت بهینه مصرف برق 
در تمامی حوزه ها به ویژه دستگاه های اجرایی استان در 

دستور کار قرار گیرد .

وی بیان کرد:اهمیت صنعت برق به واسطه تامین یكی از 
حیاتی ترین زیرساخت های الزم به منظور ارتقاء سطح 
کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی و تحقق شعار سال 

تولید.دانش بنیان و اشتغال آفرین، غیر قابل انكار است.

استاندار مرکزی گفت: استراتژی پدافند غیرعامل به 
معنای کاهش آسیب پذیری در مواقع بحران با بهره 
گیری از اقدامات مدیریتی است که بر ما حكم می کند 
همواره در جهت مقابله با بحران آمادگی کامل داشته 

باشیم.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با تأکید بر 
وی با اشاره به اینكه نیاز مصرف برق در فصل گرم استان  50سازمان ها و ادارات موظفند در ساعات اداری  درصد  پراهمیت بودن پدافند غیرعامل اظهار کرد: علیرغم 
مگاوات برآورد شده که نسبت به سال  مرکزی  1350انرژی برق مصرفی و در ساعات غیر اداری  درصد  90 آشنایی سازمان ها و دستگاه های اجرایی با اصول و 
گذشته 5 درصد رشد خواهد داشت،افزود: برای عبور از  مصرف خود را کاهش دهند . قواعد پدافند غیرعامل باز هم نمی توان گفت که کلیه 
شرایط اوج مصرف ، مدیریت مصرف این انرژی حیاتی  وی گفت: با هماهنگی انجام شده با استانداری مرکزی اقشار جامعه با این مقوله آشنایی کامل داشته و می طلبد 

بسیار ضروری است. اکثر مراکز حساس که وظیفه خدمات رسانی به مردم را که در این راستا با فرهنگ سازی و افزایش سطح آگاهی 
مگاوات نیاز مصرف سال مردم مخصوصأ از طریق رسانه های عمومی برنامه ریزی  محمودی با توجه به اینكه  350در مواقع بحران بعهده دارند نسبت به تهیه ژنراتورهای 

جاری مرتبط با سیستم های سرمایشی است،افزود: لزوم های جامع و مدون داشته باشیم. دیزلی جهت تأمین برق اضطراری مبادرت نموده و سایر 
مدیریت مصرف در استفاده از سیستم های سرمایشی  مراکز حساس که فاقد ژنراتور هستند نیز در مدت زمان  محمود محمودی با بیان اینكه در حوزه برق وظایف 

اجتناب ناپذیر می باشد . باقیمانده تا پیك مصرف برق باید نسبت به پیش بینی  سنگینی بر دوش ماست چون انرژی برق زیرساختی 
الزم اقدام کنند .

مراکز حساس تا شروع فصل گرم به سیستم برق اضطراری مجهز شوند

متخصص، متعهد و شایسته بعنوان با ارزشترین  مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
سرمایه های یك سازمان از جمله اقدامات شرکت در  گفت:تحقق اهداف صنعت برق برای عبور از اوج 

حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می باشد. مصرف با همراهی و مشارکت مردم میسر است.

مهندس محمودی اجرای طرح بهسازی شبكه 
توزیع برق در یك چهارم روستاهای استان در سال 
1400 و تبدیل بیش از نیمی از شبكه سیمی به 
کابل خودنگهدار در استان را تا کنون دستاورد 

موفقی برا گذر از پیك عنوان کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی نیز 
گفت: توجه و اهمیت روز افزون برق در زندگی 
امروزی و نقش حیاتی این صنعت به شكلی پیش  مهندس محمود محمودی در جلسه مدیریت بحران 
رفته که قطع لحظه ای آن به شدت اثرگذار و مشكل  و پدافند غیرعامل با موضوع عبور از پیك بار برق 
آفرین خواهد بود .حمید غیاثی با تاکید بر همراهی  درسال 1401 با بیان این مطلب افزود: آمادگی 
مردم در ایام گرم سال انجام اقدامات در راستای  مولدهای برق اضطراری در مراکز حساس و ارزیابی 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف را ضروری دانست  آنها توسط نمایندگان استانداری مرکزی و شرکت 
.مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری مرکزی هم  توزیع برق ، همچنین اختصاص فرکانس مخابراتی 
گفت:پدافند غیرعامل در صنعت برق از اهمیت ویژه  ویژه صنعت برق در ایام بحران بسیار با اهمیت است.

ای برخوردار است. وی بابیان اینكه تعمیرات پیشگیرانه ، عملیاتی 
مهدی پزشك نیا پدافند غیر عامل را یكی از  نمودن قرارگاه پدافند سایبری شرکت با توجه به 
مهمترین ابزارهای بازدارنده در برابر تهدیدات عنوان  تهدیدات نوین، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رویكرد نیل 
کرد و اظهار داشت: با توجه به نقش مهم پدافند  به اهداف و الزامات پدافند غیرعامل،،امادگی تیم 
غیرعامل در جلوگیری از آسی بها و مشكالت باید  واکنش سریع در بحرانها ، تداوم واستمرار فرآیند 

این فرهنگ در جامعه جاری شود. آموزش منابع انسانی با هدف تربیت نیروی انسانی 

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رویكرد نوین برای عبور از پیك مصرف برق 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ارزیابی 

عملكرد روابط عمومی های استان مرکزی موفق به کسب رتبه برتر شد.

1400این ارزیابی از عملكرد روابط عمومی ها طی سال  در محورهای 

اطالع رسانی ،تبلیغات و انتشارات،ارتباطات درون و بروت 

سازمانی،روابط عمومی الكترونیك، برنامه ریزی،مستند سازی،آموزش 

و پژوهش ،کسب عناوین برتر و نو آوری و خالقیت صورت پذیرفت .

طی مراسمی با حضور "فرزاد مخلص االئمه"استاندار مرکزی از "علی 

رضایی "مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با 

اهدای لوح تقدیر و تندیس این ارزیابی تجلیل شد.

کسب رتبه برتر روابط عمومی توزیع برق

استان مرکزی در ارزیابی استانداری

1401بهــار       59شمـاره 
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: کشاورزان همیار 
در طرح های مدیریت مصرف برق از پرداخت بهای برق مصرفی معاف می 

شوند.
محمود محمودی با بیان اینكه کشاورزان می توانند با مراجعه به سایت 
 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به آدرس  

مبادرت به امضای تفاهم نامه کنند،افزود: چنانچه مالكین چاه های 
15کشاورزی از  خرداد لغایت  شهریور مبادرت به خاموش کردن موتور  15
تا  کنند، مطابق بخشنامه  18چاه کشاورزی خود درساعات پیك بارشبكه  13

اعالم شده از پرداخت هزینه برق مصرفی دردوره مربوطه معاف خواهندبود.
وی ادامه داد:همچنین مشترکینی که به عنوان صنایع کشاورزی فعال 
هستند نیز می توانند درطرح های پیك سایی شرکت واز تسهیالت پیش 

بینی شده جهت همكاری برخوردار شوند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد:همكاری 
1400بیش از 6هزار مشترك کشاورزی در طرح های پیك سایی تابستان  با 
میلیارد ریالی در  مگاوات همراه ومنجربه پرداخت تخفیف  23کاهش  25

بهای برق مصرفی کشاورزان استان مرکزی شد.
محمودی تصریح کرد:کشاورزان با خاموش کردن چاه ها در ساعات اوج 
مصرف می توانند کمك بهتر و موثرتری به پایداری شبكه برق در زمان پیك 

بار کنند.

www.mpedc.ir

برق کشاورزان همیار رایگان می شود

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در دومین دوره مسابقات مهارت های 
شغلی منطقه مرکزی کشور موفق به کسب مقام دوم در بخش نصب انشعاب 

تك فاز شد.

این دوره از مسابقات با رقابت شرکت های توزیع برق استان های اصفهان، 
همدان ، لرستان ، یزد ، چهار محال و بختیاری،مرکزی،قم وشهرستان 

اصفهان در رشته های نصب انشعاب تكفاز ، سه فاز ، برکناری و نصب شبكه 
تا  اردیبهشت ماه  سال  18خود نگهدار واحداث شبكه خود نگهدار از  17

جاری به میزبانی استان قم برگزار شد.

در رشته نصب انشعاب تكفاز تیم شرکت توزیع برق استان مرکزی آقایان اکبر 
دریایی فر و ابوالفضل حاجی محمدی از شرکت توزیع نیروی برق استان 

مرکزی در این دوره از مسابقات موفق به کسب رتبه دوم شدند.

افزایش انگیزش های فردی به منظور ارتقاء توانمندی و مهارت های فردی 
و توجه بیشتر به  5Sکارکنان،افزایش سرعت در انجام کار، اجرا نظام آراستگی

رعایت نمودن مسائل زیست محیطی و آداب انجام کار ، گسترش و تعمیم 
آموزش های تخصیصی شغلی و مهارتی،ارتقاء سطح استاندارد ،شناخت 
میزان توانایی کار ، ایجاد فرصت مناسبی برای تبادل اطالعات فنی و تجارب 
حرفه ای و افزایش انگیزش شغلی از اهداف برگزاری این دوره از مسابقات بود.

موفقیت شرکت توزیع برق استان مرکزی در

دومین دوره مسابقات مهارت های شغلی کشور

توزیع بروشور پیام های مدیریت مصرف برق 

در بین نمازگزاران

دبیر شورای فرهنگی 
شرکت توزیع برق استان 
مرکزی از توزیع دعای قنوت 
نماز عید فطر همراه با پیام 
های مدیریت مصرف برق در 
بین نمازگزاران استان خبر 
داد.علی رضایی گفت: عید 
فطر نمایش گوشه ای از روز 
قیامت است و در این روز 

روز هداران منتظر دریافت 
پاداش یك ماه بندگی از 

خداوند و به زنجیر کشیدن شیطان مضطرب و درمانده 
است.با توجه فرارسیدن عید سعید فطر این شرکت اقدام 
به طراحی، چاپ و توزیع بیش از شش هزار کارت دعای 

قنوت نماز عید فطر در بین نمازگزاران کرد.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی از دستگیری 27سارق کابل وسیم 

مسی در استان طی سال جاری خبر داد.
مصطفی دهقانی بابیان اینكه دو هزار و 350 کیلوگرم 
سیم مسی سرقتی از مالخرها طی در سال جاری در 
استان کشف شده است،افزود: 27 نفر سارق توسط گشت 
های تلفیقی دفتر حراست و نیروی انتظامی و 6 مالخر با 
بازرسی 34 مرکز ضایعاتی در این راستا دستگیر شده 
است.وی افزود: در همین راستا مانورهای ضربتی برای 
جمع آوری مراکز غیرمجاز ضایعاتی و برخورد با مالخرها 
از سال گذشته در استان شروع شده است و در این راستا 
12تن سیم سرقتی و 3هزار کیلوگرم کابل از بازرسی 

160 مرکز خرید و فروش ضایعات به دست آمده اس ت.
43دهقانی با بیان اینكه طی سال گذشته  سارق و   175
مالخر توسط گشت های تلفیقی دفتر حراست و نیروی 
250انتظامی شناسایی شده است،افزود: پست زمینی به 
دستگاه اعالن سرقت و تمام مراکز اداری و انبارهای 
شرکت توزیع برق استان مرکزی به دوربین مدار بسته 

مجهز شده است.

سارق کابل وسیم مسی در استان مرکزی 27دستگیری 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
هزار پایه چراغ  123برق استان مرکزی از سرویس 
روشنایی معابر در استان طی سال گذشته تاکنون خبر 

داد.
هزار پایه چراغ  220مهندس محمد مرادی با بیان اینكه 
روشنایی معابر در استان مرکزی وجود دارد،افزود: بیش 
از نیمی از پایه چراغ های روشنایی معابر در استان طی 

سال گذشته تاکنون سرویس شده است.
وی  افزود: بازدید شبكه روشنایی معابر ، آزادسازی 
چراغ های درگیر با درختان،شستشوی چراغ های 
منصوبه بر روی پایه های بتونی، ایمن سازی پایه 
روشنایی، تعویض المپ و سیستم روشنایی از جمله 
برنامه های بهینه سازی شبكه روشنایی معابر با اجرای 

برنامه تعمیرات پیشگیرانه بوده است.
هزار چراغ  19مهندس مرادی  با بیان اینكه نصب حدود 

مورد پایه چراغ  هزارو  262جدید،رفع خاموشی  83
1400روشنایی طی سال  انجام شده است،افزود:طی 
رفع خاموشی  2500فرودین ماه سال نیز حدود  1401

معابر در استان صورت گرفته است.

هزار پایه چراغ روشنایی 123سرویس 

معابر در استان مرکزی

استاندار مرکزی گفت:عبور از اوج مصرف برق 
تابستان نیازمند مشارکت مردم و صنایع استان است.

فرزاد مخل ص االئمه در سومین جلسه گذر از پیك 
مصرف برق تابستان،بابیان این مطلب افزود: با توسعه 
وتعمیرات نیروگاه هانسبت به سال گذشته ، به میزان 

6هزار مگاوات بر تولید برق کشور افزوده شده است.

وی بیان کرد:باهمكاری خوب صنایع و همدلی مردم 
در تابستان پیشرو ، پیك مصرف برق را با موفقیت 

سپری خواهیم کرد.

مخلص االئمه گفت:سال گذشته کشور در شرایط 
خاصی قرار گرفت و امسال با تصمیمات اتخاذ شده 
،خط قرمز قطع برق مصارف خانگی می باشد 
مشروط به اینكه نسبت به سقف الگوی مصرف و 

کاهش 10در صدی مصرف اقدام کرده باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی هم در 
این جلسه ضمن مدیریت مصرف 10درصدی برق 
توسط مشترکین خانگی گفت: حدود 20 درصد 
مشترکین خانگی استان باالی 300کیلووات مصرف 
دارند در صورت عدم صرفه جویی،به ناچار قطع برق 

این مشترکین را به همراه خواهد داشت.

محمود محمودی بابیان اینكه هم اکنون پیك 
مصرف برق دراستان 950مگاوات است،افزود:این 
میزان به 1350 مگاوات در تابستان می رسد که 
مدیریت مصرف برق در تابستان نیازمند مشارکت 

همگانی است.

تغییر ساعات اداری ، اطالع رسانی مستمر از طریق 
صداو سیما و جراید،در اختیار گذاشتن تابلوهای 
تبلیغاتی در شهرستانها به ادارات برق ،بكارگیری 
مولدهای اضطراری،رعایت سقف الگوی مصرف 
مصوب ،تعطیلی فعالیت مشترکین تجاری از ساعت 
،همكاری مشترکین کشاورزی و تجاری از  1317الی 

مصوبات این جلسه بود.

تحقق عبور از پیك مصرف برق تابستان با

مشارکت مردم و صنایع استان مرکزی

1401بهــار       59شمـاره 
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معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق استان مرکزی از اصالح بیش از 3هزار 

پایه چراغ روشنایی معابر طی مانور ضربتی 
روشنایی معابر در اراك خبرداد.

محمد مرادی افزود: در دومین مانور اصالح 
روشنایی معابر شهرستان اراك طی چهار شب 

،اصالح 3040 پایه چراغ روشنایی،

تعویض 805 المپ از انواع مختلف ،تعویض 41 
سرپیچ ،51 چك و 88ایگناتور،شاخه بری درختان 

درتماس با شبكه اطراف 62چراغ،سرویس 
63چراغ ،اصالح 126 وایرینگ و نظافت 110 

چراغ انجام شده است.

250وی با بیان اینكه  هزارپایه چراغ روشنایی در 
استان مرکزی برای تامین روشنایی معابر وجود 
64دارد ،افزود:که از این میزان  هزار پایه چراغ 

روشنایی معابر در اراك را است.

مرادی با تاکید بر اینكه در سطح استان هرگونه 
مانور با توجه به شرایط هر شهرستان با برنامه 
ریزی قبلی و براساس نیاز شبكه برق در استان 
مانورهایی اجرا می شود، گفت: تالش داریم تا 
مانورهای جهادی روشنایی معابر با رعایت ایمنی 

برای شهروندان و نیروهای عملیاتی اجرا شوند.

وی بیان کرد: انتظار است مردم در صورت مشاهده 
هرگونه مشكل در شبكه توزیع برق و موارد موجود 

در حوزه روشنایی معابر، مراتب را به سامانه 
و  یا شماره تماس  121پیامكی  10001000121
سامانه برق من اطالع دهند تا در اسرع وقت نسبت 

به رفع  عیب اقدام شود.

اصالح بیش از 3هزار پایه

 چراغ روشنایی معابر در اراك

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزیروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

همـــدرديهمـــدردي

همكاران گرامی جناب آقای علیرضا فخریه ،سرکار خانم مظفری و خانواده 

محترم همكار مرحوم احمد رضا بادکوبه هزاوه با نهایت تاسف و تاثر 

درگذشت عزیزانتان را  را تسلیت عرض می نماییم.

از درگاه خداوند سبحان برای آن درگذشتگان رحمت و غفران الهی و برای 

بازماندگان صبر و شكیبایی مسالت م ینماییم.

پایدار با کمك مردم میسر می شود. با موفقیت سپری کنیم. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بر تدبیر 
“محمود محمودی ” افزود:کنترل مدیریت همه جانبه مردم و مسئوالن برای گذر از  فرزاد مخلص االئمه بابیان اینكه مردم 

مصرف برق تا پایان شهریور ادامه داردو ایام پیك مصرف برق تابستان  تاکید کرد. همواره با همدلی در مواقع دشوار و سخت 
تامین برق کشور بسیار حساس و شكننده  به ویژه بیماری کرونا توانستند آن را مهار  آیت ا... قربانعلی دری نجف آبادی در جلسه 
است لذا مدیریت مصرف برق و همیاری  کنند،قطعا با مشارکت مردمی از پیك  شورای اداری استان با تأکید بر اینكه 

همگانی ضروری است. مصرف برق نیز به خوبی عبور خواهیم کرد. فرهن گسازی در مصرف بهینه برق ضروری 
وی بیان کرد: پایداری شبكه برق اولویت است، ادامه داد:کاهش 10درصدی مصرف  وی ادامه داد: کلیه ادارات استان باید 
صنعت برق بوده و از تمام ظرفی تها جهت برق در همه بخش ها به ویژه مصارف  مصرف برق خود را به میزان 30 درصد در 

مدیریت و پایداری شبكه برق در ایام پیك 
بار استفاده می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
با اشاره به اینكه تغییر ساعت کاری ادارات 

باعث صرفه جویی حداقل 17مگاوات 
درصورت مشارکت همه ادارات در طرح 
کاهش بار، در مصرف برق استان می شود، 
گفت: تخصیص پاداش به مشترکان خانگی 
در صورت کاهش مصرف برق، انعقاد تفاهم 
نامه همكاری با صنایع وکارخانجات استان 
به منظور کاهش مصرف برق در ساعات 
پیك، رایگان شدن برق چاه های کشاورزی 

ساعات اداری و 60 درصد در ساعات غیر  در صورت همكاری با شرکت برق در ساعت خانگی ضروری است.
13 الی 18و کاهش ساعت کاری ادارات از اداری به نسبت دوره مشابه سال گذشته  وی  ادامه داد: همه بخش ها در مدیریت 
جمله برنامه ها و اقدامات شرکت توزیع کاهش دهند در غیر این صورت با قطع برق  مصرف برق با شرکت توزیع برق همكاری 

برق استان برای عبور از پیك تابستان می مواجه خواهند شد. کنندتا استان مرکزی به عنوان الگو در این 
باشد. مخلص االئمه بیان کرد:با توسعه وتعمیرات  زمینه شناخته شود.

وی تاکید کرد: سامانه های سرمایشی نیروگاه هانسبت به سال گذشته ، به میزان  نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عبور از 
تمامی اداراتی که با تالش کارشناسان این 6هزار مگاوات بر تولید برق کشور افزوده  پیك مصرف برق در تابستان برای صنعت 

شرکت، مجهز به کنتور فهام شده اند نیز در شده است. برق را بسیار مهم دانست وافزود: تأمین 
صورت افزایش بار شبكه، از راه دور قطع  استاندار مرکزی گفت:وجود مولدهای  انرژی برق کمك به رونق توسعه صنایع و 

خواهد شد. اضطراری تامین برق در مراکز حساس  افزایش بهره وری است.
اطالع رسانی مستمر از طریق صداو سیما و وحیاتی آسیب پذیری ها را کاهش می  مشارکت همه بخش ها با صنعت برق 

شبكه های اجتماعی ،بكارگیری مولدهای دهد و ضرورتی جدی است. برای گذر از پیك مصرف ضروری است
اضطراری،رعایت سقف الگوی مصرف  استاندار مرکزی هم در این جلسه  استمداد شرکت برق از مشترکان 
مصوب ،تعطیلی فعالیت مشترکین تجاری  برای مدیریت مصرف برق در ایام پیك  گفت:همه بخش ها به ویژه بخش صنعتی و 
،همكاری مشترکین  الی  17از ساعت  13 مصرف کشاورزان باید مشارکت حداکثری در طرح 
کشاورزی و تجاری از مصوبات این جلسه  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان های پیك مصرف برق را با شرکت توزیع 

بود. مرکزی نیزدر این جلسه گفت: تامین برق برق استان داشته باشند تا شرایط پیشرو را 

هوشمندی و برنامه ریزی همه جانبه مردم و مسئوالن برای گذر از ایام پیك مصرف برق تابستان

منابع از فرص تهای مهم برای توسعه صنعت برق است.سیستم های  وی بابیان اینكه یكی از مباحث 
درصد بار مصرفی برق را در تابستان  به خود  سرمایشی بیش از  30مهم مطرح شده در روان 
اختصاص می دهند وکولرهای گازی از جمله پرمصرف ترین وسایل  شناسی اجتماعی بررسی نگرش 
خانگی هستند، افزود: استفاده از سیستم های سرمایشی با راندمان  های افراد است ،افزود: نگرش ها 
پایین موجب افزایش بهای برق مصرفی مشترکان در فصل تابستان می  یكی از علت های اصلی رفتار ما 
شود.نصب سایبان برای کولرها،سرویس به موقع کولرها ،استفاده از دور  می باشند  واگر صرفه جویی 
تا  درجه سانتی گراد  کند کولرهای آبی و دمای آسایش بین  25مصرف انرژی را به عنوان یك  24

کولرهای گازی نقش موثری در کاهش مصرف برق دارد. رفتار در نظر بگیریم برای 
مشاور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی بررسی و ترغیب رفتار صرفه 

برق استان مرکزی خاطرنشان کرد: جویی انرژی در مصرف 
خاموش کردن چراغ های اضافی، کنندگان می بایستی به بررسی نگرش ها و تغییر نگرش ها پرداخت.

کاهش مصرف سیستم های  وی از تداوم اجرای طرح کاهش پیك بار برای مشترکین کشاورزی و 
سرمایشی، حذف وسایل برقی  15صنعتی استان مرکزی خبر داد و گفت: این طرح از  خرداد تا   15
غیرضروری و بهره گیری از دیزل  13شهریور ماه اجرایی خواهد شد.امسال حدود  هزار مشترك صنعتی 
ژانراتورها درصنایع و ادارات در ساعت  و کشاورری استان در طرح های کاهش پیك تابستان امسال مشارکت 
اوج بار از جمله راهكارهای کاهش  خواهند داشت، افزود: همس وسازی و تعامل متقابل صنایع و شرک تهای 

مصرف برق است. توزیع برق، شناسایی منابع انرژی و برنام هریزی برای استفاده بهتر از این 

روانشناسی اجتماعی بر تغییر رفتار مصرف کنندگان انرژی نقش بسزایی دارد

1401بهــار       59شمـاره 
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55کیلومتر شبكه سیمی به کابل خودنگهدار در خمین 

تبدیل شد

مدیرتوزیع برق شهرستان خمین از تبدیل 55 کیلومتر شبكه 
سیمی به کابل خودنگهدار دراین شهرستان از سال گذشته تاکنون 

خبرداد.

مهدی ابراهیم نژادگفت : نصب 1430 دستگاه چراغ ال ای دی در 
سطح شهر و روستا جهت بهبود روشنایی معابر، تعویض و نصب 

777 اصله پایه فرسوده در سطح نقاط مختلف شهر و روستا، احداث 8,5 کیلومتر شبكه 20 
کیلوولت جدید جهت مشترکین، نصب 21 دستگاه ترانس  و اجرای طرح  بهارستان بهسازی 
شبكه روستایی در 36 روستای خمین را از جمله اقدامات شمرد.انجام 12 مورد تعمیرات 
گروهی، جابه جایی 3 ترانس فول بار و کم بار، تعمیر 235پست ، شاخه بری 5875 متر درختان 
کیلومتر شبكه  208در تماس با شبكه، نصب 441پایه چراغ، تعمیر 1020پایه چراغ وتعمیر 
توزیع برق را ازدیگر فعالیت های صورت گرفته عنوان کرد.شهرستان خمین دارای60هزار و 
6321408مشترك برق است، افزود:   انشعاب جهت تامین برق مشترکین جدید از ابتدای سال 

جاری تاکنون به متقاضیان واگذار شده است.

108بهینه سازی  کیلومتر 

شبكه برق در فراهان

مدیر توزیع برق شهرستان 
فراهان از تعمیر 108 کیلومتر 
شبكه برق در این شهرستان 

تاکنون خبرداد.

سید رضا مهاجرانی افزود: تعمیر 
22 کیلومتر شبكه فشار ضعیف، 

3194تعمیر  کیلومتر شبكه فشار متوسط و سرویس  پایه چراغ  86
روشنایی معابر در شهرستان فراهان انجام شده است.

17وی بابیان اینكه طرح بهسازی شبكه برق در  روستای شهرستان 
571فراهان انجام شده است،افزود: این طرح با جابجایی  اصله تیر 
41برق در معبر، نصب  تیر برق جدید و نوسازی بیش از  کیلومتر  40

شبكه برق روستایی صورت گرفته است.

122نصب  پست برق در زرندیه

مدیرتوزیع برق زرندیه از نصب و احداث 122 
پست هوایی و زمینی برق در زرندیه تاکنون 

خبرداد.

محسن فتاحی گفت: نصب 113پست هوایی و 
احداث 9 دستگاه پست زمینی ،انجام 16پروژه 

افزایش قدرت،احداث حدود 6کیلومتر شبكه فشار ضعیف هوایی با 
کابل خودنگهدار در راستای تامین برق متقاضیان جدید وجایگزینی 
27کیلومتر شبكه فشار ضعیف هوایی فرسوده با کابل خودنگهدار از 
کیلومتر شبكه  23,5جمله فعالیت های انجام شده است.احداث بیش از 
667فشار متوسط هوایی،نصب  9اصله تیر چوبی و اصله تیر بتنی 
2081ونصب دسنگاه چراغ روشنایی معابر سدیمی و ال ای دی، جلب 
کشاورز در طرح های  470مشارکت و همكاری  واحد صنعتی و  510
مدیریت مصرف را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.تعداد 
هزار  مشترك است،افزود:  1537مشترکین برق این شهرستان  529 38

انشعاب طی سال گذشته تاکنون به متقاضیان واگذار شده است.

پروژه های هوشمند سازی شبكه توزیع برق در 

محالت اجرا می شود

مدیرتوزیع برق شهرستان محالت از اجرای گسترده 
پروژه های هوشمند سازی وکنترل پذیری شبكه توزیع  
برق در شهرستان محالت برای گذر از پیك مصرف 
تابستان سال جاری خبرداد.طرح بازآرایی شبكه های 
توزیع با هدف افزایش قابلیت رویت پذیری و کنترل 
پذیری شبكه در اولویت دستور کارهای شهرستان قرار 

دارد، اضافه کرد ، جابجایی کلیدهای قدرت دارای قابلیت اتوماسیون به نقاط انتخابی شبكه 
و همچنین استفاده از ظرفیت نیروگاههای تولید پراکنده موجب تامین برق پایدار در 
شهرستان خواهد شد . تاکنون سه دستگاه کلید قدرت قابل اتوماسیون به سرخط مناطق 
صنعتی منتقل شده است  و تا قبل از شروع اوج مصرف برق سه دستگاه کلید دیگر هم در 
برنامه جابه جایی قرار دارد.سرمایه گذاری بخش خصوص و کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی 
100 مگاواتی در فروردین ماه سال جاری در شهرستان محالت افزود: با توجه به رویكرد 
شرکت مانا انرژی که سرمایه گذار این نیروگاه میباشد امید است در صورت پیگیری 

1401وجدیت سرمایه گذار مربو طه فاز اول آن که  مگاوات می باشد به پیك بار  برسد. 25

شبكه توزیع برق تفرش کابلی شد

مدیر توزیع برق شهرستان تفرش از کابلی شدن 
شبكه توزیع برق این شهرستان خبرداد.

اسماعیل دارابی بابیان اینكه 130کیلومتر شبكه 
سیمی توزیع برق در تفرش به کابل خودنگهدار 
تبدیل شده و به عنوان دومین شهر کابلی استان 
شناخته شده است،افزود: ارتقای مبلمان شهری، 

جمع آوری برق های غیر مجاز و عدم امكان سرقت انرژی از شبكه، جابجایی پایه ها از 
وسط معبر ،کمك به محیط زیست و درختان و پایداری شبكه در مواقع باد وطوفان از 
مزایای تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار است.اصالح و بهینه پست هوایی و 
شبكه فشار متوسط و ضعیف و روشنایی معابر 13 روستای شهرستان تفرش، تامین 
برق روستای الالئین از توابع شهرستان تفرش،تامین برق 4 ایستگاه پمپاژ آب در 
روستای هفتیان، جفتان ، قرلجه و نقوسان که در مسیر آبرسانی چشمه آب هفتیان 
به شهر تفرش از جمله اقدامات انجام شده طی سال گذشته تاکنون بوده است.تعمیر 
25کیلومتر شبكه فشار متوسط،نصب 106 دستگاه کات اوت،تعویض 97 مقره، 
متر کابل  پست و اصالح  801سرویس حدود  دستگاه چراغ معابری،تعمیر  70 2000
انشعاب شبكه فشار ضعیف را از دیگر اقدامات برشمرد.شهرستان تفرش دارای بیش 
انشعاب جهت تامین برق مشترکین جدید  هزارمشترك برق است ،افزود:  416از  22

از ابتدای سال گذشته تاکنون به متقاضیان واگذار شده است.

4600اصالح    انشعاب برق در خنداب
4600مدیر توزیع برق شهرستان خنداب از اصالح   انشعاب برق این شهرستان 
کنتور دیماندی و جایگزینی آن با کنتور  74تاکنون خبرداد.حسین نوروزی ،تعویض

کنتور هوشمند، تعویض کنتور عادی وجمع آوری    149های فهام ، نصب  444 53
فقره برق غیر مجاز از جمله اقدامات انجام شده دانست.راه اندازی و فیدرگیری 
کیلومتر شبكه  50احداث 3 فیدر خروجی از پست  کیلو ولت جاورسیان،تعمیر  63
دستگاه پایه چراغ شبكه  1500برق،تعمیر  دستگاه پست و تابلو، تعمیر   112
سری سرخط حفاظتی برای شبكه های فرعی در راستای  28روشنایی معابر ، نصب 
43پایداری شبكه و جوشكاری  مورد سكو ترانس چاه آب آشامیدنی های برای 

پیشگیری از سرقت را  از دیگر اقدامات عنوان کرد.

چراغ روشنایی معابر در دلیجان 7300بهینه سازی 
مدیر توزیع برق شهرستان دلیجان از بهینه سازی 7300 چراغ روشنایی معابر 
تاکنون خبرداد.عبدا... بختیاری، تست 763 کنتوردیماندی ،تست 1394کنتور 
عادی، تعویض 12تابلو لوازم اندازه گیری دیماندی و جمع آوری 9ماینر غیرمجاز را 
از جمله اقدامات انجام شده برشمرد.بهسازی کامل 10 روستای شهرستان دلیجان 
با اعتبار بالغ بر 35میلیارد ریالی،اجرای کامل تبدیل سیم به کابل منطقه امام رضا و 
امام علی (ع) به متراژ حدود7 کیلومتر، آغاز تبدیل سیم به کابل شهری به متراژ 
برای افزایش ظرفیت انتقال توان  35410کیلومتر،اجرای پروژه دومداره کردن فیدر 
ـ نیزار را از  به قطب صنعتی راونج وتقویت شبكه فشار متوسط هوایی محور دلیجان 

سایر فعالیت های صورت گرفته عنوان کرد.
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