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سه پروژه بزرگ توزیع برق استان مرکزي 
همزمان باسومین هفته از پویش 

ایران در سال  ب الف هرهفته
دکتر اردکانیان  وزیر نیرو  با اعتباري  حضور
بالغ بر یک هزار و ده میلیارد ریالی کلنگ زنی 

و به بهره برداري رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروي 

برق استان مرکزي ، پروژه هاي قابل افتتاح  
توزیع برق استان مرکزي شامل نیروگاه برق 

آبی 
محالت  با اعتباري بالغ بر

نیروگاه برق آبی 3 مگاواتی فشار شکن شماره 
4در محالت باهزینه 

که 
در استان مرکزي به بهره برداري رسید.

نیروگاه هاي برقابی 3و
تولید مجموع بیش از 

انرژي تحویلی  با به همت بخش خصوصی به 
شبکه توزیع برق استان مرکزي متصل شد.

تولید انرژي هاي پاك به ویژه در پیک تابستان 
سال جاري بدون نیاز به استفاده از سوخت و 
جلوگیري از انتشار گازهاي گلخانه اي به 

میزان 
30

در مصرف 

ولتاژ از مزیت و اهداف احداث این پروژه بوده  
است.

همچنین با حضور وزیر نیرو عملیات اجرایی 
احداث شبکه فشارمتوسط هوایی دو مداره 

منطقه گزل دره به طول 
شهرستان غرق آباد با اعتبار 

با اهدف اصالح ولتاژ و بهبود کیفیت انرژي 
تحویلی آغاز شد.

صنعت آب و برق استان مرکزي مجموعه 
موفقی است

سید علی آقازاده در آیین افتتاح پروژه هاي 
صنعت آب و برق استان مرکزي که با حضور 
اردکانیان وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس 
در اراك برگزار شد، با اشاره به راه اندازي پویش 
الف-ب-ایران در سطح کشور، بیان کرد: این 
پویش امیدواري در بین مردم را افزایش داده 
است و این حضور در استان ها و افتتاح و آغاز 
عملیات اجرایی پروژه ها دلگرمی و امید مردم 

را بیشتر می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
ایران  ب مرکزي گفت: پویش هر هفته الف

نماد آبادانی و توسعه کشور است.
مهندس محمد اله داد بابیان اینکه پویش هر 

ایران در سال ب هفته الف
اصالح ساز و کارها وروندها در کنار توسعه 
ساخت و ساز ها آغاز 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:پویش هر هفته 
ایران ، نماد دو جریان مهم زندگی  ب الف
است که در قالب این پویش بهره برداري از 
طرح هاي عمرانی آب و برق در سراسر کشور را 

تا پایان سال در دستور کار دارد.
وي گفت: صنعت برق همیشه در کنار مردم 
براي خدمت رسانی مستمر در تامین برق 

پایدار و مطمئن ایستاده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي بابیان اینکه تامین برق پایدار باکیفیت 
و اقتصادي به صورت هوشمندو غیرحضوري از 
اولویت هاي اصلی این شرکت در سال جاري 
است،افزود: همچنین توسعه وگسترش دولت 
الکترونیک و به منظور تسهیل و تسریع 
ارتباطات مردمی به ویژه در شرایط حساس 
کنونی به دلیل پیشگیري از توسعه ویروس 
کرونا ،امکان ارتباط تماس تصویري مدیران 
ارشد شرکت با مردم ایجاد شده و توسعه 
خدمات غیرحضوري در دستور کار این شرکت 

قرار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي  بابیان اشاره به اینکه این  شرکت 
تامین برق بیش از 

بیش از 
برعهده دارد،خاطرنشان کرد:سه پروژه بزرگ 
توزیع برق استان مرکزي همزمان باسومین 
ایران در  ب الف هرهفته هفته از پویش 

سال 
باري بالغ بر یک هزار و ده میلیارد ر 

کلنگ زنی و به بهره برداري رسید.
مهندس اله داد افزود: نیروگاه برق آبی 

مگاواتی فشار شکن شماره 3 محالت و نیروگاه 
برق آبی 3مگاواتی فشار شکن شماره 4محالت 
واحداث شبکه فشارمتوسط هوایی دو مداره 

منطقه گزل دره به طول 
شهرستان غرق آباد با حضور وزیر نیرو در 
استان مرکزي کلنگ زنی و به بهره برداري 

رسید.
وي بیان کرد:نیروگاه هاي برقابی 3و

مگاواتی محالت با تولید مجموع بیش از 
60

همت بخش خصوصی به شبکه توزیع برق 
استان مرکزي متصل شد و بااحداث این 

نیروگاه ها براي 
غیرمستقیم ایجاد کرده و توانمندي تامین برق 

30
تولید انرژي هاي پاك به ویژه در پیک تابستان 
سال جاري بدون نیاز به استفاده از سوخت و 
جلوگیري از انتشار گازهاي گلخانه اي به 

میزان 
مصرف 

از مزیت و اهداف احداث این پروژه بوده  است.
مهندس اله داد اظهار داشت: کارکنان خدوم 
این صنعت بزرگ و پرافتخار صنعت برق با 
تالش هاي شبانه روزي براي خدمت رسانی 
مضاعف و مستمر در تامین برق پایدار و 

مطمئن از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.
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هزار مشترك خانگی در سال ،صرفه جویی 

25

38
80

99

735
20

99

4.8

38

4.8

هزار مگاوات ساعت انرژي تحویلی  با به 

100

 هزار مشترك بخش خانگی را دارد.

32000
25

 با 

 مگاواتی فشار شکن شماره 3در 
میلیارد ریالی و 

میلیارد ریالی است 
 اردیبهشت ماه جاري با حضور وزیر نیرو 

 مگاواتی محالت با 
هزار مگاوات ساعت 

تن در سال ، تامین انرژي 

میلیون لیتر سوخت و اصالح 

کیلومتر در 
 میلیارد ریالی 

 با دو محور 

هزار مشترك را با  
هزار کیلومتر شبکه برق در استان 

دکتر اردکانیان  وزیر نیرو با   با حضور

 

کیلومتر در 

 

 نفر اشتغال مستقیم و 

تن در سال ،صرفه جویی در 
میلیون لیتر سوخت و اصالح ولتاژ 

استاندار مرکزي گفت: صنعت آب و برق 
استان مرکزي مجموعه موفقی است.

ایران نماد  ب پویش هر هفته الف
آبادانی  است

_ _

ایران در سال  ب الف هرهفته _همزمان با سومین هفته از پویش  _ _ ؛#99

پروژه بزرگ توزیع برق استان مرکزي 3  آغاز عملیات اجرایی و افتتاح

مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان از اصالح و بهینه 
سازي بیش از 7هزار انشعاب برق  روستایی و شهري 

در این شهرستان طی سال گذشته خبرداد.
مهندس یونس بابا مرادي بابیان اینکه 

اعتباري بالغ بر 
جایگزین شده است،افزود: با انجام دو مانور مدیریت 

بحران و خط گرم 
شهرستان فراهان طی سال 
وي با اشاره به بیش از 

متوسط هوایی و زمینی در مناطق روستایی و شهري 
شهرستان فراهان مقاوم سازي شده است ،اظهار 

داشت: 
دستگاه چراغ روشنایی جدید در مناطق شهري و 

روستایی شهرستان فراهان اضافه شده است.
مدیرتوزیع برق شهرستان فراهان تامین برق 
مشترکین جدید با نصب لوازم اندازه گیري در نقاط 

شهري و روستایی شهرستان فراهان به میزان 
دستگاه ونصب یک دستگاه سکسیونر گازي موتوردار 
با قابلیت اتوماسیون در مسیر فیدر تامین کننده 
شهرهاي خنجین و تلخاب براي افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه و کاهش زمان رفع خاموشی  را از 

دیگر فعالیت هاي صورت گرفته در سال 

43
38

19
98
40

4000

454

98

  کیلومتر با 
 میلیارد ریالی با کابل خود نگهدار 

کیلومتر شبکه توزیع برق در 
اصالح شده است.

 کیلومتر شبکه فشار 

 المپ معابر بهینه سازي و بیش از 

 

برشمرد.

500 
بهینه سازي بیش از 7هزار انشعاب برق در  شهرستان فراهان
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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزي 
گفت: گذر موفق از پیک سال 

مشترکین و وصول مطالبات میسر است.
مهندس محمد اله داد در نشست خبري که با 
حضور اصحاب رسانه برگزار شد،بابیان این 
مطلب افزود: فعالیت هاي مدیریت مصرف در 
حوزه برق تشویق محور است چرا که نرخ برق به 
گونه اي نیست که مشترکان برق براي کاهش 

مصرف برق انگیزه الزم را داشته باشند.

وي با اشاره به اینکه نرخ فروش برق در بخش 
مصارف کشاورزي نرخ کامال زیان ده است که 
صرفا با حمایت از کشاورزان این نرخ تعیین شده 
است،افزود:کشاورزان در ساعات اوج مصرف برق 
نسبت به خاموش کردن پمپ هاي آب اقدام و در 
بقیه ساعات آن روز، برق به صورت مجانی تحویل 

مشترکین مورد نظر داده شود. 
وي بابیان اینکه کشاورزانی که در ساعت اوج 
مصرف برق، چاه هاي کشاورزي خود را خاموش 

کنند و در این صورت می توانند در 
بعدي از برق رایگان استفاده کنند،افزود:در سال 

گذشته با همکاري 
16.7

استان مرکزي صورت گرفته است و پاداشی به 
مبلغ 5میلیارد و

صورتحساب برق آنان لحاظ شده است.
وي بااشاره به اینکه

همکار به میزان 
شرکت توزیع همکار داشتند افزود: 

700
صورتحساب برق به آنها پرداخت شد.

مهندس اله داد بیان کرد: 
و سایر مصارف برنامه ریزي شده با پاداشی به 

مبلغ یک میلیاردو 
هاي پیک سایی شرکت توزیع برق شرکت 

کردند.

وي بابیان اینکه در تابستان با افزایش دما ،به 
ازاي افزایش هردرجه دماي هوا ،

مصرف برق در کشور افزایش می یابد،افزود: که 
بنابر پیش بینی کارشناسان سازمان هواشناسی 
شاهد افزایش دما در سال جاري نیز خواهیم بود 

.،

مهندس اله داد بیان کرد:پیک سال 
ساعت 
میزان 

همکاري و صرفه جویی مشترکین  این عدد به 
977

مصرف را در سال گذشته رعایت کردند.
وي در بخش دیگر از سخنانش تصریح کرد: 
ایده شو  با مشارکت اداره  اولین رویداد علمی 
کل آموزش و پرورش ، پارك علم و فناوري  و ... 
ویژه دانش آموزان متوسطه استان براي جمع 
آوري و ارائه صحیح ایده هاي نوآورانه در زمینه 
استفاده بهینه از حامل هاي انرژي ، پرورش ایده 

ها جهت تبدیل به محصول و روشهاي کاربردي  
برگزار و  

مهندس  اله داد با اشاره به اینکه مشترکین برق 
استان مرکزي ترکیبی از مشترکین صنعتی، 

کشاورزي و خانگی است، اظهار کرد: 
از انرژي برق استان را به مشترکین بخش 

صنعت و 
می دهیم وبه عبارتی 

حوزه هاي مولد مصرف می شود.

وي بابیان اینکه در زمان شیوع ویروس کرونا 
بسیاري از فعالیت هاي تجاري وصنایع تعطیل 
بود که احتماال در تابستان کسبه با رشد فعالیت 

ها، عقب ماندگی فعالیت گذشته را جبران 
خواهند کرد ،بنابراین افزایش مصرف در پیک 

مصرف تابستان را خواهیم داشت .
مهندس اله داد تصریح کرد:همچنین با تورم 
ایجاد شده در سبد خانوار ،نرخ برق رشد 
7درصدي داشته است و سایر کاال ها رشد 
بسیاري داشته است که این موارد باعث می شود 
هزینه بهاي برق در سبد خانوار ناچیز می باشد 
که همین امر نیز باعث افزایش 

مصرف برق می شود .

وي ادامه داد:تجهیزات 
سرمایشی پرمصرف یکی از 
عوامل اصلی وقوع پیک بار در 
کشور است، نباید فراموش کرد 
که قیمت پایین برق در ایام 
پیک، انگیزه مشترکین براي 

اصالح و تبدیل وسایل 
سرمایشی خود به تجهیزات 
کم مصرف را کاهش می دهدکه در این میان 
دولت می تواند با حمایت از تولید وسایل 
سرمایشی پربازده و کم مصرف به تولید این اقالم 

با قیمت تمام  شده پایین کمک کند.

وي همچنین با اشاره به سخنان استاندار بابیان 
اینکه زیرساخت برق در زمینه وصول مطالبات 
شرکت توزیع برق که باید به صورت مستمر و 
جدي باشد  به نحوي که تا پایان  خرداد ماه 

20
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برق در سال جهش تولید باید حمایت و تقویت 
شود.

وي ادامه داد: تامین منابع برق از محل 
هزینه هاي برق مصرفی و وصول مطالبات است 

که از این لحاظ با چالش روبرو هستیم
همچنین  مهندس اله داد با اشاره به سخنان 
وزیر نیرو در جریان سفر یک روزه به استان 
مرکزي نیز خاطرنشان کرد:در موضوع کرونا 

صنعت آب و برق در حد تحمل خود در راستاي 
خدمات رسانی و دریافت بهاي آب و برق 
استمهال را قائل شد، اما اواخر اردیبهشت ماه 
سقف این تحمل است و مسلما با گرم شدن هوا 
و افزایش مصرف نباید استمرار خدمات رسانی با 
مشکل مواجه شود، بر همین اساس مصرف 

کنندگان نیز باید به وظایف خود عمل کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: شیوع بیماري کرونا در این استان 
سبب معوق شدن بدهی مشترکان برق شده که 

این رقم به 
محمد اله داد افزود: از این میزان، 
تومان بدهی مشترکان برق خانگی، 

تومان بدهی مشترکان بخش کشاورزي، 
48

،
ویژه شهرداري ها و 
بخش تجاري است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا 
،عالوه بر ارتباط تصویري مدیران ارشد شرکت با 

شهروندان ،اپراتورهاي مرکز 
استان مرکزي در منزل به تماس گیرندگان از 

طریق 
افزود: امید است این خدمات راهی موثر براي 
پاسخگویی به سواالت و مشکالت هم استانی ها 

در این شرایط حساس باشد.
مهندس اله داد همچین با اشاره به حذف قبض 
کاغذي برق در مهرماه سال گذشته ،خاطرنشان 

کرد: هرچند هزینه پیامک ارسالی به مشترکان 
بسیار پرهزینه است اما این امر در زمان شیوع 
بیماري کرونا نقش بسزایی در کاهش انتشار این 

ویروس داشته است.
وي با اشاره به اینکه این خدمت «پاسخگویی در 
منزل» بر اساس مصوبه پدافند زیستی مبنی 
درصد کاهش حضور کارکنان در محل کار بیان 
کرد: در زمان هاي بحران که امکان مراجعه 
اپراتورها به مرکز پاسخگویی میسر نیست، با 
استفاده از این قابلیت می توان به ارایه خدمات 
پرداخت و حتی تعداد اپراتورهاي پاسخگو را 

افزایش داد.

مهندس اله داد سرقت کابل برق مشکلی است 
که به تخریب بی مهاباي تاسیسات برق منجر 
می شود و آمار آن رو به افزایش است، بیان کرد: 
علیرغم سرقت کابل در نقاط مختلف شهري و 
روستایی ومطالبات و بدهی هاي گسترده از 
مشترکین ،صنعت بزرگ ، برق حتی با عدم 
پرداخت به موقع دستمزد کارکنان  خود در 
تمام فصول  گرم و سرد سال با تامین برق 
مستمر و پایدار برق جریان زندگی را در خانه 

هاي هموطنان روشن نگه می دارد.

99

20

1027
 مگاوات در مصرف برق صرفه جویی  در 

100

349
97

44
میلیون ریالی پاداش از طریق بخشودگی 

157

20

800

98
12

919

می رسیدکه 

100

40

30
70

تا
میلیارد تومان وصول شود،افزود: زیرساخت 

1800
45
30

میلیاردتومان بدهی مشترکان صنایع  
29

23

121

) پاسخ می دهند، 

با همراهی 

 ساعت 

مشترك کشاورزي 

میلیون  ریالی در 

مشترك همکار صنعتی 
مگاوات در کاهش مصرف با 
میلیارد و 

مشترکین اداري 

میلیون ریالی در طرح 

مگاوات 

در استان 
 روز 

مگاوات بوده که  در صورت عدم 

85

 ایده استانی منتخب شد.

درصد 

درصد را به بخش کشاورزي تحویل 
درصد از برق استان در 

30

میلیارد رسیده است. 
 میلیارد 
 میلیارد 

میلیارد تومان بدهی دستگاه هاي اجرایی به 
میلیارد تومان مشترکان 

توزیع برق 

نرخ فروش برق در بخش مصارف 
کشاورزي زیان ده است

پیش بینی افزایش دما و مصرف برق در 
تابستان سال جاري 

85
را در سال گذشته رعایت کردند

70
حوزه هاي مولد مصرف می شود

امکان افزایش پیک بار شبکه برق به علت 
فعالیت صنایع و صنوف پس از شیوع 

ویروس کرونا

تعویض کولرهاي گازي 
فرسوده و پرمصرف

تاکید مقامات استانی بر دریافت 
20

ارائه تامین برق پایدار با وصول مطالبات 
میسر است

مطالبات معوقه شرکت توزیع برق استان 
مرکزي از مشترکان به 

رسید

اقدامات توزیع برق مرکزي براي 

پیشگیري از شیوع ویروس کرونا

سرقت کابل چالش جدي صنعت برق 

درصد از مشترکین الگوي مصرف برق 

درصد مصرف برق استان  مرکزي در 

تا

180

31

 درصد از مشترکین الگوي 

درصد مطالبات معوقه معادل 
 درجه به 35تیربا دماي هواي 

" "

30

میلیارد تومان 

درصد مطالبات توزیع برق مرکزي

contact center) 

پایداري شبکه برق و گذر موفق از پیک تابستان باهمراهی مشترکان میسر است
1399بهــار   
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معاون مهندسی شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 
از صرفه جویی 

مرکزي در انجام پروژه ها طی سال 
مهندس داود منصوري صرفه جویی بیش از  

ریالی در انجام طراحی در
14

وبازیافت واستفاده مجدد از سایرکاالهاي اسقاط با صرفه 
جویی بیش از 

شرکت یاد آور شد.

وي ثبت 
مدیریت پروژه هاي نیرورسانی و عقد قرارداد 

متقاضی با پیمانکاران تایید صالحیت شده ، بررسی و 
تایید صورت وضعیت بیش از 

شده، نظارت مستمر بر اجراي بیش از 
تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در سطح 
استان مرکزي را از جمله فعالیت هاي معاونت مهندسی 
دانست.معاون مهندسی شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي طراحی بیش از 
بررسی و تایید طرح تامین برق شهرکهاي صنعتی جدید 
در سطح استان، اصالح 4فیدر خروجی پست فوق توزیع 

گرکان ،طراحی 
وتجهیز

انجام شده عنوان کرد.
مهندس منصوري

خرید کاال از طریق برگزاري مناقصات ،
پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات  و8مورد ارزیابی 
کیفی پیمانکاران مشاور  و تولیدکنندگان و تأمین 
کنندگان کاال جهت خرید کاال را  از سایر اقدامات 

برشمرد.

185
98

75
101

میلیارد ریالی در بکارگیري مجدد

96

1100
800

2081
320

50

12
10

26
21

میلیارد ریالی  توزیع برق استان 
 خبرداد.

میلیارد 
طرح، کاهش هزینه بیش از 

1326

 میلیارد ریالی را در اجراي پروژه هاي 

 مورد طرح متقاضیان برق در سامانه 
 

پروژه عمرانی بسته 
 کیلومتر 

 دستگاه پست زمینی پاساژ، 

 فیدر جدید پست فوق توزیع دودهک 
پست زمینی جدید را از دیگر فعالیت هاي 

 مورد ارزیابی فنی تجهیزات جهت 
 مورد ارزیابی 

  اصله پایه 

صرفه جویی اقتصادي توزیع برق
استان مرکزي در انجام پروژه ها

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

بهینه سازي  نزدیک به 
توزیع برق و 

استان طی سال گذشته خبر داد.
مهندس محمد مرادي بابیان اینکه طی 

سال گذشته 
تعمیر شده است،افزود: همچنین بیش از 

67
است.

وي بابیان اینکه در سال جاري دفتر بازار 
برق شرکت  در نظر دارد در راستاي کاهش 

پیک بار استان حداقل با 
داراي مولد خودتامین، تفاهم نامه همکاري 
منعقد و با این تفاهم نامه انتظار می رود به 

میزان 
یابد،افزود: همچنین بهره برداري از 

22
انشعاب تا تابستان سال جاري، نقش 

بسزایی در پیک سایی خواهد داشت.
مهندس مرادي برگزاري مانور شناسایی و 

اصالح کانون هاي خطر 
هاي هوایی اختصاصی و عمومی در استان، 
برگزاري مانور ولت گیري سطوح فلزي 

تجهیزات برقدار به تعداد 

،نصب ردیاب بر روي خودروهاي اجرایی به 
منظور کنترل سرعت خودروها به صورت 
آنالین وراه اندازي سامانه پیامکی جهت 
اطالع رسانی تاریخ انقضا گواهینامه تایید 

صالحیت ایمنی پیمانکاران از طریق 
سیستم جامع مالی  اداري  را از جمله 

فعالیت هاي دفتر ایمنی طی سال 
کرد.

وي ارزیابی مولد تأمین برق اضطراري 
دستگاه هاي اجرایی در سطح استان 
،طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز 

مدیریت بحران از قبیل  پست 
سیار

استفاده از بازسازي جرثقیل اسقاط به 

منظور صرفه جویی اقتصادي و برگزاري 
مانورهاي متعدد به منظور آمادگی پرسنل 
براي مقابله با شرایط اضطراري ازجمله 
مانورهاي  آتش سوزي،زلزله و حضور  را از 

سایر اقدامات صورت گرفته طی سال 
گذشته  برشمرد. 

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي توسعه 

قابلیت مکان یابی 
نقشه جغرافیایی وافزودن 

فرمانپذیر از راه دور به سیستم اتوماسیون 
شبکه توزیع را از دیگر فعالیت هاي اجرا 

شده  طی سال 
مهندس مرادي بابیان اینکه ایجاد و توسعه 
رویت پذیري پیک مصرف برق با هزینه 
اندك بابکارگیري استفاده از توان داخلی 

کارشناسان شرکت محقق شده است 
،افزود: با این اقدام رویت پذیري بار پست 
هاي فوق توزیع به روش هاي متنوع کنترل 
بار پست فوق توزیع و بار شهرستان،رویت 

پذیري ولتاژ خروجی پست هاي فوق 
توزیع، بار فیدر هاي 

ضریب توان فیدر هاي فشار متوسط و 
مانتیورینگ ملی ولتاژ کنتورهاي طرح فهام 

میسر شده است.

700
832

832

هزار پایه روشنایی معابر اصالح شده 

100

25

نیروگاه خورشیدي منصویه بر روي 

1600

4682

98

315

100
23

98

20

کیلومترشبکه 
پست  هوایی و زمینی در 

پست هوایی و زمینی 

 مشترك 

 مگاوات پیک استان کاهش 

تابلو پست 

دستگاه 

عنوان 

کیلوولت آمپر، برج نوري سیار با 

دستگاه خودرو روي 
 دستگاه کلید 

برشمرد.

 کیلوولت و راکتیو و 

پست برق در استان مرکزي832تعمیر و بهینه سازي 

  مدیرکل دفتر تامین منابع 
شرکت توانیر بر استفاده 
حداکثري از ظرفیت هاي 

قانون بودجه سال 
کرد.

 دکتر خانی در اولین جلسه 
سال جاري که از طریق ویدیو 
کنفرانس با موضوع استفاده از 

ظرفیت هاي بودجه سال 
کشور که با حضور اعضاي 
کمیسیون مالی انجمن صنفی 

کارفرمایی شرکتهاي توزیع 
برگزار شد، بیان کرد:

تسهیالت ارزان قیمت براي 
اعطاي وام خود اشتغالی ؛ 

اوراق تسویه در سال 
جدیدوهمچنین امکان تسویه 

حساب ناشی از اعطاي 
انشعاب هاي رایگان در سال 

هاي اخیر از فرصت هاي 
بسیار خوب بودجه سال 

جدید است.
 مهندس محمد اله 

مدیرعامل شرکت توزیع  داد
نیروي برق استان مرکزي نیز 

گفت : در تبصره 
بودجه سال 

ایجاد اشتغال مولد و تثبیت 
اشتغال موجود در قالب اعطاء 
تسهیالت بانکی با توجه به 
پراکندگی و تنوع ماموریتهاي 

شرکت هاي توزیع نیاز به 
پیگیري جدي و تعریف پروژه 
ها توسط اعضاي کمیسیون 

دارد.
در این جلسه همچنین 
جزئیات و ظرفیتهاي اوراق 
تسویه و تسهیالت و تغییرات 

ایجاد شده نسبت به سال 
گذشته به تفضیل مورد بحث 

قرار گرفت.
در این جلسه در زمینه اوراق 
بودجه و تسویه نیز تصمیماتی 

اتخاذ شد.

99

99

18
99

تاکید 

 

 قانون 
 به منظور 

"
"

استفاده حداکثري از ظرفیت هاي قانون 
بودجه در حوزه برق مورد تاکید قرار گرفت

مدیر امور خدمات غیرحضوري 
شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي از پاسخگویی به بیش از 

12
121

شیوع ویروس کروناخبرداد.

مهندس فریدون حاتمی افزود: با 
شیوع ویروس کرونا از ابتداي 
اسفندماه سال گذشته تا پایان 

فرودین ماه سال جاري 
،اپراتورهاي مرکز

12
اند. 

وي با بیان اینکه پاسخگویی و 
پیگیري درخواستهاي فروش 
انشعاب و خدمات پس از فروش 

مشترکین دراسفند ماه سال 
1398

بوده است،افزود: این رقم در 
فرودین ماه

شده است.

مهندس حاتمی  واگذاري 
انشعاب و خدمات پس از فروش، 

اعالم کارکرد کنتور، ثبت 
درخواست تست لوازم 

اندازه گیري، تغییر مکان داخلی 
انشعاب، جمع آوري انشعاب 
موقت و دایم، وصل مجدد 
انشعاب، اصالح سرویس انشعاب 
و نصب مجدد انشعاب از جمله 
خدمات غیر حضوري عنوان کرد.

وي بابیان اینکه به 
مردمی طی دو ماه اخیر 
پاسخگویی شده است، افزود : 

مشترکان می توانند هرگونه 
گزارش از قبیل مشکالت شبکه 

برق، قطع روشنایی معابر، 
انشعابات غیر مجاز، عملکرد 
مامورین و سایر امور را به سامانه 

شبانه روزي پیک به شماره 
10001000121

مدیر امور خدمات غیرحضوري 
شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي افزود:.ارتقاي تکریم و 
جلب رضایت و ارائه خدمات با 
کیفیت و به موقع به مشترکین، 

صرفه جویی در هزینه 
هاورسیدگی موثر به درخواستها، 
شکایات و پیشنهادات مشترکین 

از جمله اهداف امور خدمات 
غیرحضوري این شرکت است.

هزار تماس مردمی باسامانه 
 طی دو ماه اخیر همزمان با 

121
هزار و 

 به تعداد 

4700

1800

شرکت به  پیامک کنند.
300

7600

 تماس ثبت 

پیامک 

تماس پاسخ داده 

 تماس 

پاسخگویی به بیش از 
مردمی باسامانه 

12
121

هزار تماس
 توزیع برق مرکزي 

از کادر درمانی بیمارستان آیت ا... خوانساري اراك به دلیل 
ایثارگري و زحمات بی دریغ در مبارزه با ویروس کرونا 

تجلیل شد.
از مدافعان سالمت در 
راستاي مقابله با ویروس 
کرونا با پرداخت کمک 
هزینه قبوض برق تجلیل 
بعمل آوردند.ا امروز کادر 

درمان کشور اعم از 
پزشکان، پرستاران، 

کمک پرستاران و  در 
صف اول مبارزه با 

ویروس کرونا قرار دارند و وظیفه ماست که همه با هم با 
رعایت نکات بهداشتی در کنار این عزیزان باشیم .صنعت 
عظیم برق کشور در این مدت پا به پاي کادر درمانی با 
تامین و توزیع برق مطمئن و پایدار تالش کردند تا 
سیستم هاي بیمارستانی و پزشکی لحظه اي بدون برق 

نشود تا حلقه این ویروس شکسته شود.

…

تقدیر از کادر درمانی و پزشکی شهرستان اراك
توسط شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي

1399بهــار   
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معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزي توزیع شرکت 
توانیرگفت: تغییرنگرش در حوزه اقتصاد صنعت برق 

ضروري است.
مهندس کامران داوودي در دومین جلسه کمیسیون مالی 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهاي توزیع برق که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، بیان کرد: باشیوع 
کرونا،اقتصاد برق نیازمند تدوین استراتژي عملیاتی و 
اثربخش است.وي بر شناسایی واستفاده ازظرفیت هاي 
قانونی پیش بینی شده دربودجه سال جاري صنعت برق 

تاکید کرد.
 مهندس محمد اله داد  مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي نیز در این جلسه مدیریت هزینه ها، 
شناسایی وپیشنهاد خلق منابع جدید وکاهش هزینه ها را 
ضروري دانست. بررسی اثرات کرونابرکاهش درآمدانرژي 
و واگذاري انشعاب،تاکیدبرانجام خریدکاالهاي اساسی 
مورد نیاز صنعت برق به روش خرید ملی یا منطقه اي 
جهت تسهیل درفرایندخرید وکاهش قیمت از موارد 
مطروحه در این جلسه بود.دراین جلسه بر شناسایی 
وپیشنهادفرصتهاي شغلی پایدار و استفاده از وام 

خوداشتغالی تاکید شد .

" "

ضرورت تغییر نگرش در اقتصاد صنعت برق

 معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي گفت: 

یک هزار و 
طرح هاي کاهش مصرف برق طی سال 

گذشته مشارکت کردند.
مهندس حسین شمسی افزود: 

مشترك در بخش صنعتی، یک هزار و 
مشترك در بخش کشاورزي و

مشترك در سایر بخش ها در طرح 
کاهش مصرف تابستان مشارکت 

تندو حدود
پاداش به مشترکین همکار در طرحهاي 

پیک سایی پرداخت شده است.
وي انجام فعالیتهاي فرهنگی و آموزشی 
جهت اشاعه فرهنگ صرفه جویی  بین 

گروه هاي مختلف مصرف با همکاري 
پایگاههاي مقاومت بسیج باهمکاري 

بسیجیان فعال ، سمن ها ، صداو سیما ، 
مطبوعات ،استفاده از پتانسیل مبلغین 
مذهبی ،اجراي شیوه نوین آموزش مدیریت 
مصرف درمدارس استان ، برگزاري اولین 

ایده شو   با مشارکت اداره کل  رویداد علمی 
آموزش وپرورش را از جمله اقدامات صورت 

گرفته دانست.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 

توزیع نیروي برق استان مرکزي با بیان اینکه 
تعداد مشترکین توزیع  برق استان مرکزي 

حدود 
از 

مشترکان برق استان افزوده و نزدیک  
بر

نصب شده است.
مهندس شمسی بابیان اینکه استفاده 
غیرمجاز و سرقت انرژي برق یک چالش 
جدي است که صدمات و خسارات قابل 
توجهی به شبکه برق کشور وارد می 

کند،افزود: یک هزار و 
برق غیرمجازطی سال 

مرکزي جمع آوري شده است.
وي با اشاره به اینکه این شرکت با 
نظارت و بازرسی مستمر توانسته 

یک هزارو 
طی سال 

تاکید کرد: برخورد با سایر انشعابات 
غیر مجاز نیز از طریق مراجع قانونی 

و قضایی انجام می شود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي تصریح کرد: 
استفاده غیرمجاز و سرقت انرژي برق عالوه بر 

پیامدهاي زیانبار در شبکه توزیع، موجب 
آسیب به وسایل و تجهیزات الکتریکی 

مشترکان نیز می شود.
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 مشترك برق این استان در 

 
 

  

 میلیارد ر به عنوان 

 هزار مشترك است، افزود: بیش 
هزار مشترك طی سال گذشته به  

هزار دستگاه کنتور هوشمند در استان 

 انشعاب 
 در استان 

 انشعاب غیرمجاز را 
به مجاز تبدیل کند، 

" "

 مشترك برق استان مرکزي در طرح  هاي پیک سایی598مشارکت یک هزار و 

در راستاي پاسخگوئی به تماس هاي مردمی در حوزه 
ماموریت و مسئولیت شرکت توزیع نیروي برق استان 

سامد حضور  مرکزي، مدیرعامل شرکت در مرکز 
یافت.به منظور ارتباط مردمی در زمینه رسیدگی به 

درخواست ها و شکایات از طریق شماره تلفن 
مهندس محمد اله داد ، مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان در مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی و 

دولت حضور و به تماس هاي تلفنی پاسخ داد.

" "

111 ،

حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزي در مرکز سامد

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي از ارائه بیش از 2هزار پیشنهاد 

توسط کارکنان این شرکت طی  سال 
داد.

حسن ریاحی نسب اظهار داشت: طی سال 
گذشته دو هزار و 

این شرکت ارائه شده که سرانه پیشنهاد به 
ازاي هر نفر 

کارکنان 
می توان گفت 

وي خاطرنشان کرد: در نظام پیشنهادهاي 
شرکت، هر یک از کارکنان شرکت از طریق 
سیستم الکترونیکی و به صورت پیامکی 
پیشنهاد خود را به دبیرخانه نظام پیشنهادها 
ارسال می کنند، سپس این پیشنهادها در 
کارگروه مربوطه مورد بررسی و درصورت 
تشخیص ،پیشنهاد به کمیته عالی نظام 

پیشنهادها ارجاع می شود.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق 

استان مرکزي تصریح کرد: این شرکت 
فرهنگ مدیریت مشارکتی را با همکاري 

15
توزیع برق شهرستان ها ترویج کرده و درصد 

تصویب پیشنهادها طی سال گذشته در 
شرکت 

وي گفت: سرانه ارائه پیشنهاد در سال 
1397

رقم  در سال 
نسبت به سال قبل 

است.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروي برق 

استان مرکزي بیان کرد: نرخ مشارکت 
کارکنان در ارائه پیشنهاد در حوزه ستادي با 

64
داده و در بین مدیریت برق شهرستانها نیز 

فراهان با سرانه 
داشته  است.

وي برگزاري جلسات طوفان فکري،برگزاري 
فراخوان نظام پیشنهادها به صورت هر هفته 

یک فراخوان ودعوت از برترین پیشنهاد 
دهندگان و نیروهاي خالق و جوان در 
جلسات کمیته عالی نظام پیشنهادها و معرفی 

تعدادي از برترین پیشنهاد دهندگان براي  
شرکت در همایش ملی نظام پیشنهادها از 
جمله برنامه ریزي هاي سال جاري عنوان 

کرد.

98

21

1.64

34
12

رابط نظام پیشنهادها در مدیریت هاي 

22

به میزان  

1398
0.70

درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص 

51

خبر 

پیشنهاد از سوي کارکنان 

 درصد و نرخ مشارکت 

درصدبوده که نسبت به سال 
درصد رشد داشته است.

 درصد بوده است.               

0.94

 به عدد 
 درصد رشد داشته 

درصد بیشترین سهم را 

97

درصد بوده است که این 

1.64  رسیده که  
ارائه بیش از 2هزار  پیشنهاد توسط کارکنان توزیع برق استان مرکزي 

استاندار مرکزي بر برپیگیري وصول مطالبات 
معوقه توزیع برق تاپایان خردادماه توسط 

معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري 
مرکزي تاکید کرد.

سید علی آقا زاده در جلسه اقتصاد مقاومتی 
در خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادي 

استانداري مرکزي با توجه به انباشت 
وافزایش بدهی هاي مشترکین برق استان 
گفت: باید کارگروهی متمرکز در این زمینه 
در استانداري و کارگروه هاي مشابه در 
فرمانداري براي وصول مطالبات از مشترکین 

تشکیل شود.
وي بابیان اینکه زیرساخت برق در سال 
جهش تولید باید حمایت و تقویت شود، 
افزود: پیگیري ها در زمینه وصول مطالبات 
باید به صورت مستمر و جدي باشد به نحوي 

که تا پایان خرداد ماه 
معوقه معادل (

شود.
استاندار مرکزي تصریح کرد:البته قطعاً 

مشترکینی که با شیوع بیماري کرونا آسیب 
دیده اند باید مد نظر قرار گرفته و درصورت 
نیاز مساعدت هاي الزم براي تقسیط بدهی 

هاي آنان صورت پذیرد.
گفتنی است، وزیر نیرو در جریان سفر یک 
روزه به استان مرکزي نیز خاطرنشان کرد:در 
موضوع کرونا صنعت آب و برق در حد تحمل 
خود در راستاي خدمات رسانی و دریافت 
بهاي آب و برق استمهال را قائل شد، اما 
اواخر اردیبهشت ماه سقف این تحمل است و 
مسلما با گرم شدن هوا و افزایش مصرف 
نباید استمرار خدمات رسانی با مشکل مواجه 
شود، بر همین اساس مصرف کنندگان نیز 

باید به وظایف خود عمل کنند.

20
40

تا
میلیارد تومان )وصول 

درصد مطالبات 30

درصدي مطالبات معوقه توزیع برق تا پایان خردادماه 30تا20تاکید استاندار مرکزي بروصول
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  روابط عمومی توزیع برق مرکزي در 
صنعت برق همیشه بیدار  پویش 

درخشید.
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان مرکزي ،پویش صنعت برق 
همیشه بیدار به منظور نشان دادن حمایت 

مجموعه صنعت برق از پزشکان و 
پرستارانی ایجاد شده که براي مداواي 
بیماران کرونا در کشور تالش می کنند و 
هدف آن تامین برق پایدار مراکز درمانی و 

بیمارستانی است.
 در همین راستا در بخشی از تقدیر نامه 
مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو خطاب 
به مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي است : مسوولیت عظیم 
نمایش توسعه و بالندگی صنعت برق که 

مرهون همت واال و تالش صادقانه 
متخصصان و صنعتگران پرتالش و کارآمد 
میهن اسالمی است ،وظیفه اي خطیر بر 
دوش روابط عمومی هاي این صنعت بزرگ 
نهاده تا نقشی تاثیر گذار و ماندگار در ثبت 

تالش هاي جهادي و ایثارگري هاي 

همکاران ایفا کنند.
دکتر صدیقه ببران در این تقدیرنامه تاکید 
کرد: در دنیاي امروز،علم ارتباطات و دست 
اندرکاران آن ، شریان هاي اطالع رسانی و 
عامل همبستگی مخاطبان و سازمان ها به 

شمار می روند و 
بی تردید روابط 

عمومی ها از 
جایگاه مهم و انکار 

ناپذیري درروند 
آگاهی بخشی و 
انسجام بین مردم 

و حاکمیت 
برخوردارند.

وي در ادامه با اشاره به پویش  صنعت برق 
همیشه بیدار  از تالش هاي روابط عمومی 
جهت مشارکت در این پویش که همزمان 
با عید نوروز و در بحبوحه شیوع ویروس 
کرونا در کشور ایجاد شد تا خدمتگزاري 
پرسنل کوشاي صنعت برق کشور را به 
سمع و نظر هموطنان برساند، قدردانی 

کرد.
گقتنی است،مدیر کل دفتر روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت نیرو با ارسال تقدیر 
نامه از مدیران روابط عمومی شش شرکت 
برقی فعال کشور براي حضور در پویش 
صنعت برق همیشه بیدار تقدیر کرده است.

#
"
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مدیر توزیع برق شهرستان زرندیه از احداث 
هوایی برق در این شهرستان تاکنون خبرداد.

مهندس محسن فتاحی 
انجام 

قدرت،احداث بیش از 
6کیلومترشبکه فشار 

ضعیف هوایی با کابل 
خودنگهدار در راستاي 
تامین برق متقاضیان 
جدید و اصالح حدود 

31
ضعیف هوایی فرسوده با 

کابل خودنگهدار را از 
جمله فعالیت هاي انجام شده دانست.

وي صرفه جویی انرژي و کاهش تلفات فنی و غیرفنی، 
کاهش خاموشی ها و افزایش ایمنی از مهم ترین مزایاي 
کابل هاي خودنگهدار عنوان کرد. مدیر توزیع برق 

شهرستان زرندیه تعمیر 
معابر،تعویض 

هزار متر شاخه بري و تعمیر 7کیلومتر شبکه برق با انجام 
سه مورد تعمیرات گروهی را از دیگر اقدامات صورت 
گرفته برشمرد.مهندس فتاحی بابیان اینکه تعداد کل 

مشترکان برق شهرستان زرندیه حدود 
است،افزود:طی سال 

متقاضیان واگذار شده است.
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کیلومتر شبکه فشار 
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پست 

پروژه افزایش 

چراغ پایه روشنایی 
مقره،تعویض 

هزار مشترك 
تاکنون

26

419

اصله پایه فرسوده،انجام 

انشعاب برق به 

پست هوایی برق در شهرستان زرندیه95احداث 

معاون هماهنگی توزیع توانیر در جلسه 
ویدئو کنفرانسی شوراي معاونان شرکت 
توزیع برق استان مرکزي ایجاد زیرساخت 

توزیع صورتحساب برق به صورت 
الکترونیکی( قبض سبز) از مهرماه سال 

را از جمله اقدامات موثر و ارزنده براي مقابله 
و پیشگیري از ویروس کرونا عنوان کرد.

مهندس غالمعلی رخشانی مهر که در جلسه 
ویدئو کنفرانسی شوراي معاونان شرکت 
توزیع برق استان مرکزي شرکت کرده بود، 
براستقرار کامل میزخدمت الکترونیکی در 
شرکت هاي توزیع برق سراسر کشور تاکید 

کرد.
وي دراین جلسه ضمن تقدیر از اقدامات 
شایسته این شرکت در توسعه دولت 
الکترونیک بیان کرد: توسعه خدمات دولت 

الکترونیک تاثیر بسزایی در افزایش 
رضایتمندي شهروندان و کاهش ترددهاي 

غیرضرور دارد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر بابیان اینکه 
الکترونیکی کردن  دیجیتالی سازي با 
متفاوت است،افزود: در محیط دیجیتال، 
همان محیط آنالین و الکترونیکی نیست 
بلکه محیط دیجیتال، تلفیقی از منابع آنالین 
(فناوري اطالعات) و آفالین (فیزیکی) در 
راستاي ساخت تجربه اي جدید براي 

مشتریان و کارکنان سازمان است.
 مهندس رخشانی مهر ایجاد زیرساخت 

توزیع صورتحساب برق به صورت 
الکترونیکی قبض سبز از مهرماه سا ل 

یکی از اقدامات موثر و ارزنده براي مقابله و 
پیشگیري از ویروس کرونا عنوان کرد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیرگفت:قرائت لوازم اندازه گیري 
مشترکین براي جلوگیري از تجمیع 
صورتحساب و ایجاد مشکالت براي 

مشترکین در سنوات آتی و شناسایی رشد 

مشترکین به ویژه در مناطق گرمسیر براي 
برنامه ریزي بهتر پیک تابستان ضروري 

است.
در این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروي برق استان مرکزي نیز با بیان 
این که به منظور پیشگیري از ویروس کرونا 

،کاهش حضور کارکنان در محل کار و 
ضرورت پاسخگویی و ارائه خدمت امکان 

پاسخگویی در منزل ( 
ایجاد شده است ،افزود: در زمان هاي بحران 

که امکان مراجعه اپراتورها به مرکز 
پاسخگویی میسر نباشد، می توان با این 
قابلیت تعداد اپراتورهاي پاسخگو را افزایش 

داد .
 مهندس اله داد بیان کرد: شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي در راستاي ارائه 
خدمات هر چه بهتر و سریعتر به مشترکین 

خود اقدام به ارائه خدمات به صورت 
غیرحضوري از طریق سایت شرکت 

، تلفن
پیامکی پیک 

صورتحساب از طریق تماس با
اپلیکیشن همراه برق و...کرده است.

وي تصریح کرد:همچنین با هدف گسترش 
دولت الکترونیک و به منظور تسهیل و 
تسریع ارتباطات مردمی با ویژه در شرایط 
حساس کنونی به دلیل پیشگیري از توسعه 
ویروس کرونا ،امکان ارتباط تماس تصویري 
مدیران ارشد شرکت با مردم ایجاد شده 

است.
برپایه این گزارش، این جلسه به صورت 

ویدئو کنفرانس و در فاصله ساعت 
23

شده بود.

98

98

121
10001000121

1521

22
 با حضور اعضاي جلسه در منزل برگزار 
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تاکید معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر برضرورت تحول دیجیتال

صنعت برق همیشه بیدار #درخشش روابط عمومی توزیع برق مرکزي در پویش 

هر ساله در آخرین شنبه ي ماه مارس، میلیون ها نفر در 
سراسر کره ي زمین چراغ هاي منازلشان و همه ي وسایل 
الکترونیکی را خاموش می کنند تا به زمین دست دوستی 
بدهند. نمادهاي شهري و المپ هاي اضافی منازل از 

ساعت 
به زمین، خاموش می شوند  .

 امشب 9فرودین به پاس احترام 21:30 تا 20:30

یک ساعت خاموشی براي حفظ زمین

علیرضا خیامی مدیرکل دفتر مدیریت  طی تقدیرنامه اي 
مهندس محمد اله داد  بحران و پدافند غیرعامل  توانیر از 
مدیرعامل شرکت  توزیع  نیروي برق استان  مرکزي 
تقدیر کرد. در این تقدیر نامه آمده است: بدینوسیله از 
اهتمام جابعالی و همکاران محترم آن شرکت در راستاي 
اعتالي حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به ویژه 
مدیریت موثر و کارآمد حوزه مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل در مناطق بحران زده زلزله کرمانشاه  وبرف 
گیالن با هدف پایداري و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
که موجبات رضایت مندي مشترکان را فراهم نموده است 
تقدیر و تشکر می نمایم .در بخش دیگري از این تقدیرنامه 
آمده است: امید است با اتکال به ایزد منان با بکارگیري 
تمامی مساعی خویش ،حسن همکاري و تعامل با سایر 
اعضا ء به منظور کاهش آسیب پذیري ،افزایش بازدارندگی 
, ارائه خدمات در شرایط اضطراري و ارتقاي پایداري در 

کلیه تاسیسات و فرآیندهاي صنعت برق موفق باشید.

" "
" "

تقدیر مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند
 غیرعامل توانیر از مدیرعامل توزیع برق مرکزي
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پروژه رضایت سنجی مشترکین از عملکرد 
توزیع برق استان مرکزي توسط دفتر روابط 

عمومی انجام شد.
در اقتصاد جهان امروز شرکت ها باید همه 
فعالیت ها و توانمندي هاي خود را متوجه 
رضایت مشتري کنند، چرا که مشتریان تنها 
منبع برگشت سرمایه هستند. بنابراین بازار 
رقابتی امروز همه سازمان ها را ملزم به 

مشتري مداري می کند.
رضایت مشتري براي سازمان ها امر مهمی 
تلقی می  شود و آن ها مبنی بر اینکه چند 
درصد از مشتریان را بتوانند حفظ کنند، برنده 
یا بازنده اند و موفقیت حفظ مشتري بستگی 
به رضایت مشتري دارد که می تواند کمک 
بزرگی براي اندازه گیري کیفیت محصول و 

خدمات باشد.
پرسشنامه پژوهشی میزان رضایتمندي 

مشتریان از خدمات شرکت توزیع برق استان 
مرکزي توسط دفتر روابط عمومی طراحی و 

اجرا شد.
 در این پژوهش میزان رضایت مشترکین برق 

خانگی استان مرکزي از مامورین قرائت 

کنتور، مامورین اتفاقات برق دسترسی به 
مسئولین شرکت، و ...مورد بررسی قرار گفت.

هم چنین میزان تاثیر اطالع رسانی هاي 
مختلف شرکت توزیع نیروي برق استان از 

طریق رسانه مختلف ، واکنش مردم نسبت به 
روشنایی چراغ معابر در روز، مدیریت مصرف 

برق، آشنایی با سایت شرکت و ارائه 
پیشنهادهاي مختلف جهت هر چه بهتر شدن 
خدمات شرکت توزیع برق استان مرکزي 

مورد بررسی قرار گرفت.
هدف کلی در انجام این پژوهش، سنجش 
میزان رضایت مشترکین خانگی شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي در سطح 
شهر استان و تعیین عوامل تاثیر گذار آن در 
بین مشترکین خانگی شرکت توزیع نیروي 

برق استان مرکزي در سال 
که با استفاده از روش شناسی ترکیبی و ابزار 
اندازه گیري پرسشنامه، جمع آوري داده هاي 

تحقیق در سطح استان مرکزي با 
روش نمونه گیري مطبق متناسب و نمونۀ 

آماري 
الزم به ذکر است، میزان رضایت مشترکین از 

عملکرد این شرکت

1398

1515

74,4

 می باشد 

 نفر انجام گرفته است.

 درصد می باشد.

انجام پروژه رضایت سنجی مشترکین از عملکرد توزیع برق استان مرکزي مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزي نیروي انسانی شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي از برگزاري دوره هاي 

آموزشی غیرحضوري در این شرکت خبرداد.

 حمیدرضا حیدري افزود: با توجه به شیوع بیماري کرونا و 
عدم امکان برگزاري دوره هاي آموزشی به صورت حضوري، 
این شرکت اقدام به طراحی و برنامه ریزي دوره هاي 
آموزشی به صورت غیر حضوري و در ساعات غیراداري با 
استفاده از امکانات گوشی هاي همراه و نرم افزار هاي 

مربوطه نموده است .
وي آموزش غیرحضوري در سایه کرونا را تجربه اي جدید 

براي یادگیري کلیه مباحث آموزشی به صورت 
غیرحضوري دانست .حیدري بیان کرد:دوره هاي آموزشی 

غیرحضوري فنون مذاکره و فن بیان براي مدیران، 
مهارتهاي زندگی براي بانوان و همسران ایشان و 
خوشنویسی براي عالقمندان در حال اجرا است. مدیر دفتر 
آموزش و برنامه ریزي نیروي انسانی شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي بابیان اینکه در سال گذشته  قریب به 

50
است افزود: نزدیک به 

صورت غیرحضوري برگزارشده است.

هزار نفر ساعت دوره آموزشی در این شرکت برگزار شده 
نفرساعت دوره آموزشی به 8500

برگزاري دوره هاي آموزشی غیرحضوري در توزیع برق مرکزي

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر گفت: 
ایمنی سرلوحه فعالیتهاي صنعت برق است.

دکتر صادقی دریازدهمین همایش ایمنی 
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي که به 
صورت وبیناربرگزارشد، با بیان این مطلب 
گفت:مخاطرات صنعت برق نسبت به سایر 
صنایع بیشتر است و متخصصین این حوزه 

بیشتر با حوادث روبرو می شوند، 
لذا بکار بستن نکات ایمنی در حوزه 

برق ضرورت بیشتري دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي هم با بیان اینکه 
حوادث رخ داده در سطح شرکت 

درسنوات گذشته کاهش یافته 
است ،افزود:کاهش حوادث بیانگر 
بکار بستن نکات ایمنی توسط 

همکاران است .
وي با اشاره به اینکه در سطح 
شرکت فعالیت هاي ارزشمندي 

براي پیشگیري از ویروس کرونا  
انجام شده است، افزود: با شیوع بیماري کرونا 
، رابطین ایمنی  به نظارت برضدعفونی کردن 
روزانه ساختمانهاي اداري و عملیاتی شرکت 

پرداختند.
وي به 

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست متشکل از 
استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی 
و سیستم مدیریت ایمنی و 

بهداشت حرفه ایی 
،اشاره کرد و افزود:اقدامات اجرایی جهت 
استقرار این سیستم در شرکت انجام شده 

است.
مهندس مرادي اظهار داشت: باید الزامات 
سیستم مدیریتی را جدي بگیریم و خود را با 
داشتن سیستم ایمنی مدیریتی محدود کنیم 
تا هر گامی که بر می داریم از ایمنی غافل 
نشویم.وي خاطرنشان کرد: فن آوري و 
نوآوري در صنعت برق نقش اساسی دارد و 

این شرکت در تجربه سیل استان لرستان 
توانست تفنگ پرتاب سیم با برد 

بلند از رودخانه را به منظور عبور 
سیم از عرض رودخانه ها و 
مناطق صعب العبور در هنگام 

بحران  طراحی و تولید کند.
مدیر دفتر ایمنی و کنترل 
ضایعات شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي با ارائه 
گزارشی از عملکرد سال گذشته 
،گفت: تقویت و افزایش سطح 

فرهنگ ایمنی که همان نظام باورها و 
ارزش هاي مشترك یک سازمان، نسبت به 
ایمنی کار است امري مهم و بسیار ضروري 
است زیرا توجه به این مهم سبب ارتقاي 
سالمتی نیروي انسانی شاغل در سازمان 

می شود.
علی عزیز آبادي افزود:نصب ردیاب بر روي 

خودروهاي اجرایی به منظور 
کنترل سرعت خودروها به صورت 
آنالین وراه اندازي سامانه پیامکی 
جهت اطالع رسانی تاریخ انقضاء 
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی 
پیمانکاران از طریق سیستم جامع 
مالی  اداري  و همچنین قرارداد 
نظارت بر ایمنی در سال جاري 

انجام شده  است.
در این همایش ازکارکنان شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي 
که در رعایت نکات ایمنی برتر 
شناخته شده اند با اهداي لوح 

تقدیر تجلیل شد.

HSE – MS 

ISO14001 
OHSAS18001 

سیستم مدیریت 

ایمنی سرلوحه فعالیت هاي صنعت برق است

باصدور احکام جداگانه اي از سوي مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي چند انتصاب در این شرکت 

صورت پذیرفت.
   طی جلسه اي با صدور احکامی از سوي مهندس محمد 
،مدیر عامل شرکت ،مهندس محمد نیکویی به  اله داد

سمت سرپرست معاونت مهندسی ،مهندس امید رفیعی  
به عنوان سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان اراك 
ومهندس حسن کیوانپور  به عنوان مشاور مدیرعامل در 

حوزه بهره برداري و مهندسی منصوب شدند.
   طی جلسه اي دیگر  با صدور احکامی از سوي مهندس 

،مدیر عامل شرکت ،مهندس حسینعلی  محمد اله داد
فرامرزي  به سمت مدیر امور مهندسی و برنامه ریزي 
مدیریت برق شهرستان اراك ،مجتبی بنیادي به عنوان 

مدیر امور مشترکین مدیریت برق شهرستان اراك 
،مهندس علی فراهانی  به سمت مدیر دفتر مهندسی و 
نظارت حوزه ستادي ومهندس محمد نظام آبادي به عنوان 

مدیر دفتر مدیریت مصرف منصوب شدند.
 مدیرعامل در این جلسه ضمن تقدیر از همکاران نامبرده 
در سمت هاي قبلی ،آرزوي توفیق در راستاي خدمتگزاري 

به مردم و اعتالي صنعت برق در سمت جدید نمودند.

"
"

"

"

انتصابات جدید درتوزیع برق استان مرکزي
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