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مرکز پایش هوشمند شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي در آیینی با حضور وزیر نیرو به 

صورت ویدیو کنفرانس بهره برداري شد.

بهره برداري از این طرح در چارچوب هشتمین 
ایران در اراك  ب الف هفته از پویش هر هفته

انجام شد. 

وزیر نیرو در این آیین گفت: تالش در عرصه نوینی 
از تولید در سالی جهش تولید انجام شده و آن 
عرصه افزایش ظرفیت بهره برداري از سازه ها و 

سرمایه هاي موجود است.
« دکتررضا اردکانیان » افزود: زمانی در کشور همه 

ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور کمتر از 

درصد میزان فعلی بود و آن مقدار هم، هرکدام 
تکنولوژي  یک کشور از یک گوشه دنیا بود.

وي بیان کرد: به همین دلیل کشورها سهمی از 
درآمدهاي نفتی را می خواستند اما امروز به برکت 

خون شهدا و ثمره استقالل نظام جمهوري 
اسالمی ایران به جایی رسیده ایم که نه تنها در 
ساخت نیروگاه ها  و زیربناها روي پاي خود 
ایستاده ایم، بلکه در حوزه هاي دانش درصدد 
افزایش بهره وري از این سرمایه ها هستیم که یکی 

بعد از دیگري این پروژه ها به ثمر می نشیند.
مدیرعامل توانیر نیز در ادامه این آیین گفت: مرکز 
پایش توانیر یکی از ارکان اصلی هوشمندسازي 

است.
«مهندس محمدحسن متولی» افزود: با رویکرد 
جدید مدیریتی شاخص بهره وري برق و تلفات آن 

دچار تغییرات بسیار مطلوب شده است و برق به 
بهترین شکل ممکن به دست مصرف کننده 

می رسد.

وي بیان کرد: با طراحی سازو کارهاي تشویق 
محور، برق تحویلی به مشترکان به شکل مناسبی 

به مصرف می رسد و این درحالی است که با این 
روش بهره وري صنعتی نیز در واحدهاي صنعتی 

به شکل قابل اعتنایی افزایش یافته است.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: یکی از وظایف شرکت 
توانیر نظارت و ارزیابی بر عملکرد است که تا پیش 
از این، چنین کاري با خطاي باال به انجام می رسید 

اما در حال حاضر بدون دخالت عوامل انسانی تمام 
اطالعات و شاخص ها جمع آوري می شود.

متولی اظهار داشت: کارهاي اجرایی مربوط به 
تجهیز و راه اندازي مرکز پایش توانیر در کمتر از 
یک ماه انجام شده است و هم اکنون در این مرکز 

دسترسی 
اتفاقات برق، مراکز داده کنتورهاي هوشمند در 
شرکت هاي توزیع و سامانه کنتورهاي بازار برق در 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران برقرار شده و 
امکان پایش و ارزیابی روزانه عملکرد شرکت هاي 

زیرمجموعه نیز فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي نیز گفت: با راه اندازي این مرکز، مشاهده 
آنالین بار پست ها و ترانس هاي فوق توزیع، ولتاژ و 
جریان خروجی فیدرهاي فشار متوسط، توان 

تزریق شده به شبکه توسط مولدهاي تولید 
پراکنده بار مصرفی به تفکیک تعرفه ها و مشترکان 
همکار و انواع گزارشات مدیریتی مصرف انرژي 

امکان پذیر است.
« مهندس محمد اله داد» افزود: این سامانه با 
توجه به محدودیت هاي موجود در استفاده 

حداکثري از ظرفیت تولید برق در کشور، می تواند 
به عنوان زیرساخت موثري در اعمال به موقع و 
اثربخش راهکارهاي مدیریت و کاهش مصرف، به 
منظور پیشگیري از بروز خاموشی هاي اجباري 
ناشی از مدیریت اضطراري بار مورد استفاده قرار 

گیرد.
وي ادامه داد: شناسایی ماینرها، مدیریت 
پاسخگویی بار در طرح ذخیره سازي عملیاتی 
صنایع، پایش وضیعت ولتاژ در نقاط مختلف 
شبکه، حصول اطمینان از صحت عملکرد و 
اندازه گیري صحیح انرژي، رخدادهاي به وجود 
آمده ، پایش پروفیل توان اکتیو و راکتیو ولتاژ و 
جریان و ضریب قدرت مشترکان از راه دور و تست 
و بازدید لوازم اندازه گیري از قابلیت هاي  مرکز 

پایش هوشمند است.

_ _ _
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  سیستم خدمات مشترکان، مراکز 

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان مرکزي 
گفت: 

بدون اعمال خاموشی در این استان فعالیت می کنند.
وي بیان کرد: با انجام دو مانور تعمیرات خط گرم با هدف استفاده 
بهینه از ظرفیت گروه هاي موجود استان در شهرستان هاي فراهان 

و محالت، 
جلوگیري به عمل آمده است .

مهندس مرادي ،تعویض 
،اصالح 

400

گروه هاي خط گرم طی سه ماه نخست سال جاري عنوان کرد.
وي ادامه داد : همچنین  در سال جاري باپایش 

استان توسط دوربین کرونا و شناسایی 
تجهیز که با شناسایی و رفع به موقع این عیوب حدود 

ساعت از هدر رفت انرژي توزیع نشده جلوگیري شده است.
معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان مرکزي 

،تعمیر 
دستگاه ریکلوزر،تعمیر

زمینی ،تعمیر 
،تعمیر

معابر را از دیگر فعالیت هاي انجام شده طی سال جاري عنوان کرد.
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پایه را از مهمترین فعالیت انجام شده در حوزه تعمیرات توسط 
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گروه خط گرم براي تعمیرات شبکه هاي مختلف برق 

 مگاوات ساعت از انرژي توزیع نشده در 3روز کاري 

دستگاه انواع برقگیر و کات اوت فیوز 
جمپر،تعویض 

فیدر در کل 
 عیب عایقی توسط این 
 مگاوات 

دستگاه ترانسفوماتور و تعمیر 1دستگاه سکسیونر و یک 
 کیلومتر شبکه  فشار ضعیف هوایی و 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی 

پست هوایی و زمینی،تعمیر 
8875

16

انواع مقره ،نصب و برکناري 
 پایه روشنایی 750هزار و

با حضور وزیر نیرو

مرکز پایش هوشمند شرکت توزیع برق استان مرکزي افتتاح شد

توسعه گروه خط گرم در دستور کار
توزیع برق استان مرکزي
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همزمان با هفته دولت ، با حضور 
استاندار مرکزي  

با اعتباري بالغ بر

کلنگ زنی و افتتاح شد.
با حضور استاندار مرکزي و هیات همراه 
، فرماندار شهرستان اراك و جمعی از 

مدیران ارشد صنعت برق استان، 
29

غیرهمسطح شریعتی اراك با اعتباري 
بالغ بر 

نمادین افتتاح شد.
استاندار مرکزي در این مراسم ضمن 
گرامیداشت هفته دولت و تسلیت به 

ناسبت ایام سوگواري ابا عبدا 
الحسین (ع) بابیان اینکه صنعت برق 
استان مرکزي با تالش متخصصین 
کوشا و توانمند توانسته است در تمام 
آزمون ها سربلند بیرون آید،افزود: هفته 

دولت به نام دو تن از بزرگ  مردان 
انقالب شهیدان رجایی و باهنر مزین 
شده و این هفته بهترین فرصت براي 
ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و معرفی 
خدمات و تالش هاي دولتمردان نظام 

مقدس جمهوري اسالمی است.
سید علی آقا زاده بابیان اینکه استان 
مرکزي استانی صنعتی است و برق به 
عنوان زیرساخت صنایع دیگر نقش بی 

بدیلی در توسعه و آبادانی استان 
دارد،افزود: امسال با درایت مدیران 
صنعت برق در استان مرکزي قطعی 

برق نداشتیم .
مدبرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي هم در این مراسم از آغاز 

عملیات اجرایی و کلنگ زنی 
بهره برداري از 

اعتباري بالغ بر

استان خبر داد.
مهندس محمد اله داد بابیان اینکه  

همزمان با هفته دولت، 
رسانی در شهرستان اراك به بهره 
برداري می رسد،بیان کرد:امروز در 

افتتاح نمادین این پروژه، 
پست زمینی و کمپکت ،
شبکه فشار متوسط زمینی ،

شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی و 
40

پروژه انجام شده است.
مهندس اله داد هدف از افتتاح این طرح 
ها را افزایش رضایت مندي مشترکان، 

استفاده بهینه از امکانات و منابع 
موجود، تأمین برق پایدار و مطمئن و 

بهره وري اقتصادي عنوان کرد.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي، تامین برق متقاضیان، 
اصالح شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل 
خودنگهدار،احداث و بهینه سازي شبکه 
و تامین روشنایی معابررا از پروژه هاي 
قابل بهره برداري و کلنگ زنی در هفته 

دولت برشمرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي از ارائه 

توسط  این شرکت از مهرماه سال 
جاري خبرداد.

مهندس محمد اله داد در حاشیه افتتاح  
و کلنگ زنی نمادین

برق که به مناسبت هفته دولت با حضور 
استاندار مرکزي برگزار شد ،بابیان اینکه 

میز خدمت الکترونیکی در شرکت 
توزیع برق استان مرکزي به صورت 
کامل استقرار یافته است،افزود: توسعه 
خدمات دولت الکترونیک تاثیر بسزایی 
در افزایش رضایتمندي شهروندان و 
کاهش ترددهاي غیرضرور به ویژه در 

ایام کرونا دارد.
  مهندس اله داد تصریح کرد: شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي در 

راستاي ارائه خدمات هر چه بهتر و 
سریعتر به مشترکین، اقدام به ارائه 
خدمات به صورت غیرحضوري از طریق 

سایت شرکت 
تلفن

10001000121

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

وي بیان کرد:خدمات سبز شامل تغییر 
نام، فروش انشعاب، صدور قبض 
المثنی، تسویه بدهی، سوابق مصرف 
صورت حساب، سوابق پرداخت صورت  
حساب و مشاهده صورتحساب ها  و 

...است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي ایجاد زیرساخت توزیع 

صورتحساب برق به صورت الکترونیکی 
قبض سبز از مهرماه سال 

اقدامات موثر و ارزنده براي مقابله و 
پیشگیري از گسترش ویروس کرونا 

عنوان کرد.
وي با اشاره به اینکه با هدف پیشگیري 

از اشاعه ویروس کرونا، ضرورت 
پاسخگویی و ارائه خدمت به مشترکین 
، امـــکان پاســخگویی در مــنزل ( 
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 بابیان اینکه بستر 
ارتباط تماس تصویري مدیران ارشد 
شرکت توزیع برق استان مرکزي با 

مردم ایجاد شده است،افزود:.امکان  
ارتباط تصویري با ارسال کلمه  تماس 

تصویري به سامانه پیامــــــکی 
10001000121

بعداز ارسال این پیامک زمان دقیق 
ایجاد ارتباط از طریق همین سامانه به 
تماس گیرندگان اطالع رسانی می شود.
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کیلومتر شبکه برق در تقاطع 
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دستگاه روشنایی در برنامه اجراي 
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  ایجاد شده است که 

 پروژه توزیع برق 
میلیارد ریالی 

میلیارد ریالی به صورت 

پروژه و 
 پروژه توزیع برق با 
میلیارد ریالی در 

پروژه برق 

دستگاه 
کیلومتر 
کیلومتر 

خدمت سبز 

 پروژه توزیع 

، سامانه پــیامکی  پـــــیک 
پـــــــــرداخت 

و 

 را یکی از 

ارائه 
توزیع نیروي برق استان مرکزي

خدمت سبز توسط شرکت 82
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رییس مجمع نمایندگان استان مرکزي 
گفت: افزایش خدمت رسانی به مردم با 
تعامل و هم افزایی دستگاه هاي اجرایی 

میسر می شود.
دکتر علی کریمی در جلسه مشترك 
مدیران صنعت آب و برق استان مرکزي با 

نمایندگان مجلس که در فرمانداري 
شهرستان محالت برگزار شد، بابیان این 
مطلب افزود: آب وبرق در زندگی انسانها 
مانند عوامل حیاتی است و زندگی بدون 
آب وبرق قابل تصور وممکن نیست و این 
امر نشان دهنده اهمیت فعالیت مهم و 

ارزنده صنعت آب و برق است.
  وي صنعت برق را از زیرساخت  توسعه  

صنایع دیگر عنوان کرد و اظهار 
داشت:توجه دو چندان به این صنعت به 
ویژه در راستاي تحقق منویات مقام معظم 

رهبري در سال جهش تولید ضروري 
است.

دکتر کریمی در این جلسه برتسریع در 
روند ارائه خدمات برق رسانی و آبرسانی به 
مردم شهید پرور استان مرکزي تاکید کرد 
و افزود: باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل 

هاي موجود در راستاي افزایش خدمت 
رسانی به مردم و صیانت از منابع انرژي 

بکار گرفته شود.
   وي همچنین خواستار مدیریت مصرف 
برق توسط مردم و مسوولین براي گذر از 

پیک تابستان 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي در این جلسه ضمن ارائه 
خالصه اي از وضعیت عملکرد این شرکت، 

گفت:تامین برق پایدار، مستمر و 
اقتصادي، برآورده کردن انتظارات و 

نیاز هاي مردم، خدمت رسانی به موقع و 
پاسخگویی به هنگام در هر پست سازمانی 

در صنعت برق از جمله وظایف و اهداف 
اصلی این شرکت محسوب می شود.

مهندس اله داد با بیان اینکه مصرف برق 
در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل در استان مرکزي 
افزایش یافته است،افزود: مصرف برق در 
استان مرکزي در روزهاي گذشته به اوج 

خود رسیده وبه مرز 
شده است که در صورت ادامه این روند و 

عدم همکاري مردم و مسوولین در 
مدیریت مصرف برق ،مشکالت جدي 

پیش رو خواهد بود.
  وي ادامه داد: فرسودگی شبکه برق، 
کمبود نقدینگی در صنعت برق و اختالف 
چشمگیر نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده 
انرژي و انشعاب، رشد باالي مصرف ، نبود 
زیر ساخت هاي شهري و سرقت تجهیزات 

مهمترین مشکالت پیش روي شرکت 
توزیع برق است که این عوامل در مواردي 
مانع از خدمات رسانی بهینه به شهروندان 

می شود. 
مهندس اله داد افزود: تمام تالش ما در 
مجموعه شرکت توزیع نیروي برق استان و 

شهرستان ها خدمت مضاعف به مردم 
شهرها و روستاهاي سراسر استان جهت 

تامین برق مطمئن و پایدار است.
وي با اشاره به وضعیت موجود وصول 
مطالبات ، برق هاي غیر مجاز و لزوم جمع 

آوري و ساماندهی آن ها عنوان کرد: 
اجراي این امر نیازمند مساعدت تمام 

مشترکین و دستگاه هاي اجرایی است. 

99

12

900

شد.
درصد 

 مگاوات نزدیک 

صنعت آب و برق پرچم دار خدمت گذاري پایدار به مردم هستند

همزمان با هفته دولت،مدیرعامل 
شرکت توانیر و مدیران ارشد صنعت 

برق استان مرکزي از کانال 
تاسیسات انرژي بازار تاریخی اراك 

بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت توانیر در بازدید از 

بازار تاریخی اراك گفت:احداث 
کانال تاسیسات انرژي بازار تاریخی 
اراك نقش مهمی در ایمن سازي 

بازار دارد.
مهندس متولی زاده بابیان اینکه 
بناهاي تاریخی نشان دهنده هویت 
تاریخی و فرهنگ یک شهراست 
،شرکت توانیر نیز با سازمان هاي 

متولی جهت بازسازي آثار تاریخی 
گام برمی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي هم گفت : فاز اول 
عملیات اجرایی کانال تاسیسات 

انرژي به طول 
بازارتاریخی اراك با اعتباري بالغ 

بر
است. 

مهندس  محمد اله داد افزود: 
احداث ساختمان پست 

زمینی،احداث 
متوسط و 

ضعیف،اصالح 

اندازه گیري و نورپردازي 
راسته اصلی بازار در برنامه اجراي 

پروژه اجرا شده است.
وي گفت: به منظور اصالح تاسیسات 
زیر بنایی در بازار اراك تعبیه کانال 

تمام بتونی با عرض 
2.7

حال انجام است که نقش مهمی در 
ساماندهی و رفع مشکل تاسیسات 
در این اثر تاریخی دارد که تاکنون 

150

مهندس اله داد بیان کرد: براي اینکه 
خللی در روند فعالیت کسبه بازار 
ایجاد نشود ،فعالیت اجرایی از ساعت 

10

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.
بناي کنونی بازار مشتمل بر یک 
راسته اصلی شمالی جنوبی به طول 

880

به طول 
تقاطع آن ، چهارسوق زیبایی ساخته 

ا ند.

150

30

700

2600

120

150

1.6

متردر این مجموعه تاریخی در 

متر آن احداث شده است.

شب تا 6صبح انجام می شد.

 متر و یک راسته شرقی غربی 
600

متر در 

میلیارد ریالی احداث شده 

متر شبکه  فشار 
متر شبکه فشار 
دستگاه لوازم 

متر 

متر و ارتفاع 

 متر است که در محل 

همزمان با هفته دولت 
بازدید مدیرعامل شرکت توانیر  از کانال تاسیسات انرژي بازار تاریخی اراك

باحضور استاندار مرکزي ،مدیران 
ارشد صنعت برق استان و مقامات 

شهرستانی 
شهرستان فراهان در هفته دولت با 

اعتباري بالغ بر 
710

بهره برداري رسید.
اصالح و بهینه سازي شبکه برق 
روستاهاي اشقل،مخلص آباد،مجد 

آباد کهنه،آهنگران،غیاث آباد، 
آهنگران، ماستر،گازران، امامزاده 
فشک ،ونک ،هفته خانک،آقازیارت، 
کمرك، کودزر، تلخاب و مخلص 
آباد از جمله پروژه هاي قابل بهره 
برداري و کلنگ زنی روستایی در 

شهرستان فراهان است.
سید علی آقا زاده با گرامیداشت 
هفته دولت و شهیدان رجایی و 
باهنر افزود:  مسئولیت ها امانت و 

فرصتی محدود  براي خدمت 
رسانی به مردم است و مدیران 
دستگاههاي اجرایی براي خدمت 
رسانی بیشتر به مردم باید از 

فرصتها نهایت استفاده را بکنند . 

 وي  با تأکید بر ضرورت بیان 
عملکردهاي دستگاههاي اجرایی به 
مردم گفت:کرونا نباید موجب بهانه 

اي باشد تا خدمت رسانی به مردم 
کم رنگ شود .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي از آغاز عملیات 

اجرایی و کلنگ زنی 
بهره برداري از 

برق با اعتباري بالغ بر
ریالی در استان خبر داد.

مهندس محمد اله داد افزود: تمام 
روستاهاي باالي ده خانوار استان از 

نعمت برق بهره مند هستند، 
اقدامات ارزشمندي اعم از تبدیل 
سیم به کابل ،بهسازي شبکه ها و .... 

در روستاها صورت گرفته است.

20

60

میلیون ریالی کلنگ زنی و به 

47

118

790

پروژه توزیع برق 

میلیاردو 

پروژه و 
 پروژه توزیع 
میلیارد 

باحضور استاندار مرکزي
پروژه توزیع برق شهرستان فراهان در هفته دولت20بهره برداري از 
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ـــــرق  تــوزیع ـب مدیــــر
شهرستان تفرش از اجراي 
طرح جهـــادي اصالح شبکه 
فشار ضعیف هوایی با کابل 
خودنگهــدار در منــــــاطق 
روستایـــی و شهــــري این 

شهـــــرستان به طول
خبرداد.

مهندس اسماعیل دارابی افزود: طرح جهادي اصالح 
شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار 
درروستاهاي شهراب و سربند، اصالح شبکه فشار 
ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در بلوار هاي 
طالقانی،پروفسور حسابی ، چمران و بلوار مطهري و 
پست عمومی کاریابی  این شهرستان طی  سال جاري 
نیز انجام شده است.وي احداث شبکه فشار متوسط 
هوایی  وپست هوایی جهت تامین برق واقع در مجتمع 
زندان شهرستان تفرش ، احداث شبکه فشار متوسط 
هوایی با کابل فاصله دار در بلوار طالقانی واحداث شبکه 
فشار متوسط هوایی در دهستان خرازان حد فاصل سه 

راهی خانک دیزج را از دیگر فعالیت ها دانست.
مهندس دارابی احداث پست هوایی جهت تامین برق 
روشنایی معابر گردنه نقره کمرواحداث شبکه فشار 
متوسط حد فاصل سیلوي شهراب تا قبل از سکسیونر 

گازي،واگذاري 
مشارکت 

عمومی در طرح هاي کاهش پیک بار را از سایر 
اقدامات صورت گرفته طی سال جاري برشمرد.

 

35

126

136

  کیلومتــرطی سال جاري 

انشعاب برق به متقاضیان،جلب 
 مشترك در بخش کشاورزي ، صنعتی و 

اجراي طرح جهادي اصالح شبکه فشار
ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در تفرش

مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: 

تولیدي براي مصارف سرمایشی هزینه می 
شود. 

«مهندس محمد اله داد» با حضور در دفتر 

نمایندگی خبرگزاري شبستان در استان 
مرکزي به مناسبت هفته صرفه جویی و 
مدیریت مصرف آب و برق گفت: رشد قیمت 
تنها 7 درصدي برق طی سال هاي اخیر 

سبب غفلت مردم در مصرف است.
وي ادامه داد: در کشور به اندازه 

درصد از برق تولیدي براي مصارف 

سرمایشی هزینه می شود که تهدیدي 
جدي براي کشور است؛  به ازاي هر درجه 
باالي هواي یک نیروگاه شازند باید کار کند 
تا جبران کولرهاي روشن در تابستان شود. 

عایق بندي غیراستاندارد ساختمان ها 

معضلی در ساخت و سازها است که باید 
اصالح شود.

مهندس اله داد تصریح کرد: 
تومان طلب شرکت توزیع برق است و عالوه 
بر آن بخشودگی هاي بسیار زیادي هم براي 
مدارس و مساجد، صنعتگران و کشاورزان 

لحاظ شده است.

 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پیش 
بینی هواشناسی استان مرکزي حاکی از 
گرم شدن هوا در استان بوده بنابراین این 
نگرانی وجود دارد در روزهاي پیش رو مجبور 
به اعمال سهمیه بندي و مدیریت مصرف 

باشیم چراکه به عنوان مثال از درجه 
41

اضافه شود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي گفت:  رعایت موضوع مدیریت 
مصرف به صورت همگانی و ایجاد توازن بین 

تولید و مصرف برق، خاموشی نخواهیم 
داشت و در غیر این صورت، با اعمال کمبود 

مواجه خواهیم بود.
وي بیان کرد: خاموش کردن چراغ هاي 

اضافی، کاهش مصرف سیستم هاي 
سرمایشی، حذف وسایل برقی غیرضروري و 
بهره گیري از دیزل ژانراتورها درصنایع و 
ادارات در ساعت اوج بار از جمله راهکارهاي 

کاهش مصرف برق است.
گفتنی است، بیش از 

برق در استان مرکزي وجود دارد که برق 
آنان ازطریق 

ترانسفورماتور و 
تامین می شود.

20

20

180

40

به اندازه یک نیروگاه شازند باید به تولید 

738

16

20

 تا 

 تا 

 میلیارد 

به 

 هزار مشترك 

 هزار و 
 هزار کیلومتر شبکه 

30

30610

 درصد از برق 

دستگاه  

 درصد از برق تولیدي براي مصارف سرمایشی هزینه می شود30تا 20

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

آوري

طی  سال جاري خبرداد.
مهندس حسین شمسی افزود: استفاده 
غیرمجاز و سرقت انرژي برق یکی از 
چالش هاي جدي است که صدمات و 
خسارات قابل توجهی به شبکه و تاسیسات 

سایر مشترکین برق وارد می کند.
وي بیان کرد: تالش هایی براي شناسایی و 
جمع آوري انشعاب هاي برق غیرمجاز در 
سطح استان به کارگرفته شده و انتظار است 
در این راستا مردم نیز در صورت اطالع از 
وجود این انشعابات،  مراتب را در اسرع وقت 
اطالع رسانی تا پیگیري الزم صورت پذیرفته 

و از خسارات آن جلوگیري شود.

مهندس شمسی بابیان اینکه استان مرکزي 
در حال حاضر داراي  

برق است ، افزود: بیش از 4 هزار انشعاب در 
سال جاري به متقاضیان واگذار شده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي گفت: 
شیوع بیماري کرونا در این استان سبب 

معوق شدن پرداخت صورتحساب 
مشترکان برق شده که این بدهی تاکنون به 

رقم  
وي ادامه داد: تامین منابع برق از محل 

هزینه هاي برق مصرفی و 
وصول مطالبات است که از این 
لحاظ با چالش روبرو هستیم 
زیرا تامین برق پایدار مستلزم 
پرداخت قبض بهاي مصرفی 

توسط مشترکان است.
معاون فروش و خدمات 
مشـــــترکین شرکت توزیع 

نیروي برق استان مرکزي 
گفت: طی سال گذشته 

مشترك برق این استان در 
طرح هاي کاهش مصرف برق 

مشارکت کردند. 
حسین شــمسی بیان کرد: 

349

صنعتی، 

بخش کشاورزي و 
بخش ها در طرح کاهش مصرف تابستان 

مشارکت داشتند و حدود 
به عنوان پاداش به مشترکین همکار در 

طرح هاي پیک سایی پرداخت شده است.
وي بابیان اینکه 

استان در حوزه مولد است،افزود: جلب 
مشارکت همکاري مشترکین به ویژه 
مشترکین صنعتی و کشاورزي در طرح 
هاي مشوقی  کاهش پیک شرکت توزیع 

برق در سال جاري نیز اجرا شده است.

453

740

180

1598

ــخش  مشــترك در ـب
1027

219

58

70

 انشعاب غیرمجاز برق در استان 
هزار مشترك 

میلیارد تومان رسیده است.

 

مشترك در 

  مشترك در سایر 

میلیارد ریالی 

درصد مصرف برق 

  انشعاب غیر مجاز برق در استان مرکزي453جمع آوري  

مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي در منطقه کوهپناه تفرش  

با اعتباري بالغ بر 

مدیرتوزیع برق شهرستان تفرش در حاشیه برگزاري 
این مانور  گفت :با فعالیت 

مانور منجر به تعمیرات 7 کیلومتر شبکه برق فشار 
متوسط منطقه کوهپناه تفرش اعم از جابجایی شبکه 
از اراضی کشاورزي به مجاورت جاده، افزایش سطح 
مقطع هادي شبکه، برکناري شبکه فرسوده و... به 
منظور تسهیل دسترسی و افزایش راندمان شبکه شد.

مهندس اسماعیل دارابی افزود: مقاوم سازي ، افزایش 
قابلیت اطمینان شبکه و کاهش میزان خاموشی 
مشترکین حساس منطقه با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و شرایط آب و هوایی فصول مختلف سال 
در راستاي جلب رضایت مشترکان مهم ترین اهداف 
برگزاري این مانور است.وي اظهار کرد: افزایش 
آمادگی اکیپ هاي اجرایی، باال بردن روحیه کار 
گروهی و افزایش سرعت عمل پاسخگویی مناسب به 

حوادث از دیگر دستاورد هاي این مانور بود.

370

10

میلیون تومان برگزار شد.

 اکیپ عملیاتی در این 

برگزاري مانور مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل توزیع برق مرکزي 

1399تابستان    52شمـاره 
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معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري 
مرکزي گفت: تداوم جریان برق در تابستان 

از طریق مدیریت مصرف میسر است.
سعید فرخی در جلسه اي با موضوع 
مدیریت مصرف برق در دوره پیک و وصول 
مطالب که با حضور مدیران ، مسئولین و 

بخش خصوصی در استانداري برگزار 
شد،بابیان این مطلب افزود: جلب مشارکت 
صنایع و کشاورزان و مشارکت در طرح هاي 
تشویقی معرفی شده صنعت برق ، توسط 
اتاق اصناف و جهاد کشاورزي ضروري است.

وي بیان کرد: شرکت شهرك هاي صنعتی 
باید با ابالغ به صنایع زیر مجموعه ، شرکت 
ها را از احتمال اعمال خاموشی در صورت 

عدم همکاري آگاه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري 

مرکزي برتشکیل کار گروه ارزیابی دستگاه 
هاي اجرایی و بررسی مصارف ادارات و 

گزارش به استانداري وبرپیگیري فرمانداران 
براي ترغیب  صنایع ، کشاورزان و ادارات 
واقع در شهرستان مربوطه جهت پرداخت 
مطالبات معوقه شرکت توزیع نیروي برق 

استان مرکزي تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي نیز دراین جلسه گفت: مهمترین 
دلیل افزایش مصرف انرژي الکتریکی به 
دلیل ارزان بودن قیمت آن است چرا که 
قبض صادره براي اغلب مصرف کنندگان 
مبلغ ناچیزي است و این مهم شرکت توزیع 

برق را با مشکالتی مواجه کرده است.
مهندس اله داد تصریح کرد: 

تومان طلب شرکت توزیع برق است و عالوه 

بر آن بخشودگی هاي بسیار زیادي هم براي 
مدارس و مساجد، صنعتگران و کشاورزان 

لحاظ شده است.
  این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پیش 
بینی هواشناسی استان مرکزي حاکی از 
گرم شدن هوا در استان بوده بنابراین این 
نگرانی وجود دارد در روزهاي پیش رو 
مجبور به اعمال سهمیه بندي و مدیریت 
مصرف باشیم چراکه به عنوان مثال از درجه 

40

تولید اضافه شود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي گفت:  رعایت موضوع مدیریت 
مصرف به صورت همگانی و ایجاد توازن بین 

تولید و مصرف برق، خاموشی نخواهیم 
داشت و در غیر این صورت، با اعمال کمبود 

مواجه خواهیم بود.
وي بیان کرد: خاموش کردن چراغ هاي 

اضافی، کاهش مصرف سیستم هاي 
سرمایشی، حذف وسایل برقی غیرضروري و 
بهره گیري از دیزل ژانراتورها درصنایع و 
ادارات در ساعت اوج بار از جمله راهکارهاي 

کاهش مصرف برق است.
اخطار به اتحادیه میوه و تره بار با هدف عدم 
استفاده از المپ هاي پر مصرف وتشکیل 

جلسه بررسی مشکالت نیروگاه هاي 
کوچک از دیگر موضوعات مطروحه در این 

جلسه بود. 180

به 

میلیارد 

به اندازه یک نیروگاه شازند باید به 41

تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري مرکزي براعمال مدیریت مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي از کشف 

دیجیتال غیر مجاز با 5هزار دستگاه ماینر 
در این استان تاکنون خبرداد.

مهندس محمد اله داد در حاشیه کشف 
یکی از مزارع استخراج ارز دیجیتال در 
ساوه ،گفت :این مزرعه شصت و یکمین 
مکشوفه غیرمجاز استخراج رمز ارز در 

استان مرکزي با 
است و این مزرعه حدود سه مگاوات 
برق ، یعنی معادل سه هزار واحد 
مسکونی در این آب و هواي گرم و ایام 

کرونا با نرخ مخفف مصرف می کند.
مهندس اله داد تصریح کرد: تا کنون 

میلیارد ریالی اصالح تعرفه براي مزارع ارز 
دیجیتال استان مرکزي محاسبه شده و این 
مزارع خسارات بسیاري را به شبکه برق 
تحمل نموده اند ، به همین دلیل برخورد 
انتظامی وقضایی با صاحبان مزارع غیر مجاز 

انجام خواهد شد.
  وي با اشاره به اینکه وزارت نیرو با مزارع 

غیرمجاز ارز دیجیتال برخورد قضایی 
خواهد کرد، افزود:مزارع غیر مجاز ارز 

دیجیتال از طریق اطالع رسانی مردمی ، 
نظارت مراکز پایش صنعت برق و از طریق 

400

دستگاه قضایی و انتظامی شناسایی می 
شوند.

مهندس اله داد افزود: امید واریم از شرایط 
خوب وزارت نیرو و ظرفیت و زیر ساخت 
ایجاد شده در کشور استفاده شود و از 
ذخیره موجود در شبکه برق کشور در 
کسب و کارهایی که مجوزهاي قانونیش 

صادر شده استفاده و این صنایع رونق یابد.
وي با بیان اینکه عزم وزارت نیرو براي 
برخورد با این مزارع غیرمجاز ، جزم است 
افزود: البته این به این معنی نیست که 
وزارت نیرو با استخراج ارز دیجیتال مخالف 

است درصورتی که صاحبان این مزارع با 
اخذ مجوز قانونی از وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت و اخذ انشعاب مجزا با رویه هاي 
قانونی با نرخ تعیین شده می توانند این امر 
را انجام دهند حتی بسته هاي تشویقی 
براي مزارع مجاز رمز ارز دیجیتال 
تعریف شده است و در صورتی که این 
متقاضیان در طرح هاي بهینه سازي 
مصرف مانند جایگزینی کولر هاي کم 
مصرف مشارکت کنند از طرح هاي 

تشویقی کمتر از 4 سنت مانند 
کشورهاي چین ،گرجستان و 

ترکمنستان برخوردار خواهند شد .
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه نیز گفت: 

بیش از 
قانونی در این کارگاه مورد استفاده قرار می 
گیرد که ارزش ماینرهاي مشکوفه بیش از 

80

سرهنگ علی اکبر عیسی آبادي افزود:غیر 
از این مزرعه استخراج ارز دیجیتال ،دو 
مزرعه دیگر هم در ساوه شناسایی و با 
عاملین آن برابر مقررات و دستورات قضایی 

برخورد قاطع خواهد شد.

61

900

90

 هزار کنتور هوشمند و همچنین رصد 

900

 میلیارد ریالی قیمت گذاري شده است.

 مزرعه  استخراج ارز 

 دستگاه ماینر 

 

 دستگاه ماینر به صورت غیر 

 مزرعه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در استان مرکزي61کشف 

یکی ازمزارع بزرگ استخراج ارز دیجیتال غیر 
مجازکه با استفاده از تعرفه برق صنعتی در یک واحد 
صنعتی ساوه فعالیت می کرد، شناسایی و کشف 

شد.
مزرعه کشف شده از  بزرگ ترین مزارع استخراج ارز 
دیجیتال در کشور بود که با استقرار در یکی از 
کارخانه هاي بزرگ از برق با تعرفه صنعتی براي 

فعالیت خود استفاده می کرد.
در این مزرعه 

مگاوات برق مصرف می کردند، شناسایی و جمع 
آوري شدند.

بر این اساس، فعالیت هاي نظارتی و بازرسی شرکت  
توزیع نیروي برق در راستاي شناسایی مزارعی که با 

بهره گیري از برق با یارانه دولتی به تولید ارز 
دیجیتال می پردازند در دستور کار قرار گرفته است.

استخراج ارز دیجیتال با مصرف برق باال به ویژه در 
فصل تابستان باعث بروز خاموشی هاي گسترده می 

شود.

 دستگاه ماینر که افزون بر 2 700

مزرعه  بزرگ ارز دیجیتال غیر مجازدر 
یکی از کارخانه هاي ساوه کشف شد

مدیر تـــوزیع بــــرق 
شهرستـــان محالت از 

احداث حدود 
شبکـــه بـــرق در  این 
شهرستان طی 5ماه سال 

جاري خبرداد.
مهندس جـــواد صفري 

احـــداث 
شبکه فشار ضعیف ، 

احداث 
27

متقاضیان برق در سطح شهرستان را از جمله 
اقدامات انجام شده دراین  شهرستان دانست.

مهندس جواد صفري عیب یابی شبکه هاي 
برقرسانی با استفاده از دستگاههاي پیشرفته 
ترموگرافی،اصالح وبهینه سازي شبکه فشار ضعیف 
باقرآباد بطول 5 کیلومتر با رویکرد کاهش انرژي 
توزیع نشده وکاهش تلفات، افتتاح دونیروگاه ثقلی 
به ظرفیتهاي 5 و 3 مگاواتی سنگستان وجوردیجان 
را از دیگر فعالیت هاي صورت گرفته در شهرستان 

محالت برشمرد.
وي جلب مشارکت و همکاري 

کشاورزي در طرح هاي مشوقی کاهش پیک 
بار،برقراري انشعاب برق 

متقاضی روستایی وتعمیر ونگهداري 
پایه روشنایی با رویکرد تامین روشنایی معابر شهري 

وروستایی را از سایر اقدامات اجرایی عنوان کرد.

30

6.5

23.2

 دستگاه ترانس هوایی با رویکرد تامین برق 

65

225

3500

کیلومتر 

 کیلومتر 

 کیلومتر شبکه فشار متوسط  واحداث 

مشترك صنعتی و 

 متقاضی شهري و
 دستگاه 
64 

کیلومتر شبکه برق در شهرستان محالت30احداث 
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اولین مانور جهادي  اصالح و بهینه سازي 
روشنایی معابر با حضور مدیرکل نظارت 
برتوزیع توانیر و استاندار مرکزي و مقامات 

ارشد استانی برگزار شد.

استاندار مرکزي نیز در این مراسم بابیان 
اینکه صنعت آب و برق استان مرکزي با ارائه 

خدمات مستمر نقش بسزایی در رفاه 
شهروندان دارند،افزود:توزیع برق استان 
مرکزي شرکتی تالشگر است و با گسترش 
ارائه خدمات غیرحضوري به ویژه درایام 
کرونا بی وقفه در راستاي رفاه شهروندان 

وتامین برق پایدار گام برمی دارد.
سید علی آقا زاده افزود: صنعت برق استان 

مرکزي با وجود مطالبات میلیاردي از 
مشترکین،کمبود قطعات و سرقت تجهیزات 
خدمات تامین برق استان را به نحو مطلوبی 

ارائه می کند و این کار بسیار بزرگی است .
وي با قدردانی از این اقدام ضربتی و عملکرد 
شایسته توزیع برق در روشن نگه داشتن 
کوچه وخیابانها که ضامن امنیت ورفاه 
اجتماعی است،گفت : فعالیت پرسنل خدوم 
توزیع برق در هر شرایط جوي و بطور شبانه 
روز ستودنی است و طراحی و اجراي  این 

مانورها ، فرصت مناسبی جهت ارتقاي 
آمادگی در راستاي مقابله با بحران هاي 

احتمالی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر نیز در 
این مراسم گفت: اجراي این عملیات ها 
نقش بسزایی در رضایتمندي هر چه بیشتر 
شهروندان و رفع مشکالت سیستم شبکه 

روشنایی معابر دارد.
دکتر مسعود صادقی افزود: با توجه به 
ضرورت خدمت رسانی  شرکت هاي  توزیع 
نیروي برق به مردم مانور عملیاتی اصالح 

روشنایی معابر در جهت افزایش 
رضایتمندي شهروندان و افزایش ضریب 
ایمنی در قالب کاهش خاموشی ها اجرا می 

شود .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي هم گفت: در حوزه عملیاتی مدیریت 

توزیع برق شهرستان  اراك  بالغ بر 
چراغ روشنایی معابر وجود دارد که 
نگهداشت روشنایی آن ها کاري دشوار و 

همتی واال می خواهد، که با همت همکاران 
برنامه ریزي شده و از هفته گذشته این 

برنامه ها انسجام بیشتري پیدا کرده است .

مهندس محمد اله داد افزود: این مانور 
جهادي اصالح  روشنایی  با مشارکت 

گروه عملیاتی از سراسر استان مرکزي از 
امشب آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد و 
2 هزار چراغ روشنایی معابر اراك در این 

مانور اصالح و بهینه سازي می شوند.
وي ادامه داد: مانور جهادي  اصالح و بهینه 
سازي روشنایی معابر  اراك با هدف افزایش 

ایمنی تردد خودروها و کاهش تصادف 
،پیشگیري از سرقت وافزایش امنیت و 
توسعه گردشگري در این شهرستان انجام 

می شود.
مهندس اله داد افزود: امیدواریم با ادامه 
داشتن اجراي برنامه هاي ضربتی  اصالح 
روشنایی معابر در روزهاي آتی،خاموشی 
هاي این بخش را به حداقل رسانده و رضایت 
مندي مردم عزیز اراك را بیشتر از گذشته 

جلب کنیم.

30

17

هزار 

 

اجراي  مانور جهادي  بهینه سازي روشنایی معابردر اراك

در مسیر تحقق پروژه هاي پویش الف - ب 
- ایران وزارت نیرو ؛ طرح ملی کمربند 
هارنس در توزیع برق استان مرکزي به 

صورت پایلوت اجرا شد.
مهندس جریان قلم رییس گروه  با حضور 
ایمنی توانیر و گروه هاي اجرایی برقکاري از 
شرکت توزیع برق کردستان در شهرستان 
ساوه ، فاز نهایی کاربرد کمربند هارنس در 

صنعت توزیع برق به عنوان جایگزین 
کمربندهاي کنونی برقکاران با موفقیت  

مورد بررسی وآزمایش میدانی قرار گرفت .
 براساس این گزارش ،رساندن ریسک ناشی 

از خطر سقوط قبل از استقرار کامل روي 
شبکه به حد صفر، جهت انجام تعمیرات 
ایمن روي شبکه هاي با آرایش جلوبر و نیز 

امداد و نجات افراد 
حادثه دیده از روي 
شبکه و اجراي کامل 
ماده قانونی حفاظت 
کار در خصوص مهار 
فرد صعود کننده از 

ارتفاع 
وسیله ابزار هارنس با 
شرایط بومی صنعت 
بـــرق به عنـــوان 

جایگزین کمربندهاي قدیمی 
براي اولین بار در کشور توسط 
شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي اجرا  شد.
صعود و فرود برقکاران از پایه 
هاي برق با استفاده از یراق 
بومی سازي شده و به وسیله 
کمربند هارنس انجام می شود و 
کمربندهاي قدیمی جمع آوري 

شده است.
 براساس مطالعات علمی صورت گرفته 
توسط دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي و تحلیل سلسله مراتبی 
ایمنی نیز این تکنولوژي از ضریب ایمنی و 

پایایی نزدیک به 
گفتنی است ،تهیه مشخصات فنی والزامات 

بکارگیري سیستم جلوگیري از سقوط 
هارنس یکی از ماموریت هاي ویژه ملی 
ابالغیه توانیر از جانب وزارت نیرو که در 
شرکت توزیع برق استان مرکزي کلید 

خورد.

" "

1,2

0,99

متري به 

 برخوردار است .

اجراي پایلوت طرح ملی کمربند هارنس در توزیع برق استان مرکزي

علیرضا نظري نماینده مردم خمین در مجلس شوراي 
اسالمی در نشست هم اندیشی با مدیران ارشد صنعت 
توزیع برق استان و شهرستان خمین افزود:امیدواریم با 
تالشی که مجموعه مدیران و متخصصین انرژي در استان 
اعم از صنعت برق و سایر صنایع دارند تابستانی با مشکالت 
کمتر در پیش داشته باشیم، عالوه بر گذران این تابستان 
دستاورد بزرگ تر ما نهادینه کردن رویه هاي صحیح تر 

مصرف در جامعه صنعتی و دیگر گروه هاي مصرفی باشد.
مهندس  محمد اله داد با بیان اینکه اصالح و بهینه سازي 

شبکه 
،افزود: اصالح و بهینه سازي شبکه 

کاري سال جاري این شرکت قرار دارد.
وي افزایش هزینه هاي اجرایی و تجهیزات برق در راستاي 
افزایش نرخ ارز ، کمبود نقدینگی و کاهش وصول مطالبات 
را از مهمترین چالش هاي پیشرو صنعت توزیع برق استان 
دانست. در این نشست برضرورت ایجاد زیر ساخت برق در 
منطقه قورچی باشی با توجه به وجود متقاضیان تاکید ودر 

خصوص مسائل مرتبط شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

120

20

 روستا در سنوات گذشته انجام شده است 
 روستا در دستور 

توسعه صنعت زیرساختی برق در
روستاهاي خمین ضروري است

محمد حسن آصفري ،نماینده مردم اراك ،خنداب 
وکمیجان در مجلس شواري اسالمی در نشست 
هم اندیشی با مدیران ارشد شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي با بیان این مطلب افزود: استفاده از 
شیوه هاي نوین در حوزه برق به دلیل باال بودن رشد 
تکنولوژي ضرورتی اجتناب ناپذیر است که امیدواریم در 
استان نیز این رویکرد تقویت شود. وي افزود: سرمایه 
گذاري هاي انجام شده در توسعه انرژي هاي تجدید پذیر 
در دنیا شتاب مضاعفی گرفته و ایران به دلیل برخورداري 
از شرایط اقلیم آب و هوایی خاص، ظرفیت مناسبی براي 

بهره گیري از این منابع خداداي دارد.آصفري ضمن 
قدردانی از صنعت توزیع برق استان به دلیل تامین برق 
پایدار به ویژه در این ایام کرونایی و گذر موقیت آمیز از 
پیک تاکنون ،افزود:صنعت برق زیربناي توسعه دیگر 
صنایع است . نماینده  مردم اراك، کمیجان و خنداب در 
مجلس شوراي اسالمی با اشاره به اینکه استان مرکزي 
پایتخت صنعتی کشور است،افزود: برق به ویژه براي 
توسعه صنایع جدید در سال که مزین به نام جهش 
اقتصادي است نقش پررنگی دارد.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي هم در این نشست تامین برق 

پایدار، باکیفیت و اقتصادي به صورت هوشمند و 
غیرحضوري را از برنامه ها و چشم اندازهاي این شرکت 
برشمرد.بازنگري هزینه هاي انرژي یکی از راهکار هاي 
مدیریت مصرف برق و جابجایی پایه هاي برق روستایی از 

دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود.

صنعت برق نقش بی بدلیلی در توسعه صنایع دارد

1399تابستان    52شمـاره 
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گرماي هوا و استفاده مردم از وسایل سرمایشی 
پر مصرف وضعیت برق در استان مرکزي را در 
شرایط بحرانی قرارداده و احتمال خاموشی را 
افزایش داده است ولی این زنگ خطر که اکنون 
در آستانه به صدا درآمدن قرار گرفته ، می تواند با 

همکاري مردم ومسئوالن به صدا در نیاید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: بیش از 

درصد) برق استان  مرکزي مصرف وسایل 
سرمایشی است.

 مهندس اله داد افزود: در نشست قرارگاه پدافند 
زیستی استان و بخاطر پیش بینی دماي باال در 
هفته جاري از شنبه 4مرداد ماه ، ساعات کار 
ادارات استان تغییر کردو بعداز پایان ساعات 

کاري از ساعت 
سرمایشی خاموش می شوند و از طریق 
کنتورهاي هوشمند مراقبت مصارف ادارات 
صورت می گیرد و به برخی ادارت اخطار داده می 
شود  ودرصورت بی توجهی به مصارف برق بعداز 

اخطار،برق آنها قطع خواهد شد.
وي بابیان اینکه اگر از این روزهاي گرم مرداد ماه 
عبور کنیم شرایط تامین برق با مصرف بهینه 
،پایدارتر خواهد بود،افزود: از مردم فهیم استان 
درخواست می شود  با روشن نکردن روشنایی ها 
در طول روز و استفاده نکردن بی رویه از سیستم 
هاي سرمایشی و استفاده از دور کند کولر هاي 

آبی و تنظیم دماي کولرهاي گازي روي 
27

کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي بابیان اینکه با افزایش دما ،به ازاي 

افزایش هردرجه دماي هوا ،
برق در کشور افزایش می یابد،افزود: ضرورت 
مدیریت مصرف بیشتر از گذشته به ویژه در این 

ایام کرونایی احساس می شود.
مهندس اله داد  با اشاره به ادامه روند افزایشی 
دما از مردم خواست با مدیریت مصرف برق به 
ویژه در ساعات اوج مصرف شرکت توزیع نیروي 

برق را یاري کنند .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي خاطر نشان کرد: گروه هاي بازدید و 
کنترل مصارف برق به ویژه در ساعات پیک به 
نظارت مصارف اصناف می پردازند برخی از 
اصناف از المپهاي التهابی و پرمصرف استفاده 
می کنند که تذکر الزم از طریق اتاق اصناف به 

آنها داده شده امیدواریم بتوانتیم در این روزهاي 
کرونایی چراغ درمان را روشن و تامین برق را 
براي مراکز درمانی و مصارف خانگی پایدار نگه 

داریم.

معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروي برق استان مرکزي گفت: سقف پیک 
تعیین شده براي توزیع برق این استان از سوي 

توانیر
نیاز مصرف روزانه استان مرکزي حداقل یک هزار 

و 
 مهندس محمد مرادي افزود: سیاست هاي 
تشویقی خوبی براي مشترکان برق این استان که 
همکاري الزم را در زمان پیک بار داشته باشند در 

نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: خاموشی هر المپ و هر 

کیلووات کاهش مصرف برق می تواند اطمینان 
خاطر بیشتري را براي تامین برق در روزهاي گرم 

سال فراهم کند و با توجه به اینکه مباحث 
بهداشتی و تامین آب نیازمند برق است باید 

صرفه جویی را جدي گرفت.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي گفت: مدیریت مصرف برق 

راهکاري موفق براي گذر از پیک تابستان است.
مهندس محمد نظام آبادي 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.
مهندس نظام آبادي بااشاره به 

اینکه
میزان 

توزیع همکار داشتند افزود: 
700

صورتحساب برق به آنها پرداخت شد.

25

وسایل سرمایشی است

نیاز مصرف روزانه استان مرکزي حداقل 
مدیریت مصرف برق راهکاري موفق براي یک هزار و 

گذر از پیک تابستان  درصد برق استان  مرکزي مصرف 
50

250

13:30

24

 درجه این شرکت را در تامین برق یاري 

800

903

50

20

1027

 مگاوات در مصرف برق صرفه جویی  در 

100

349

97

44

میلیون ریالی  پاداش از طریق بخشودگی 

مگاوات  (معادل 

مصارف روشنایی و 

الی 

مگاوات مصرف 

 مگاوات است و این درحالی است که 

مگاوات است.

 ساعت 

مشترك کشاورزي 

میلیون ریالی در 

مشترك همکار صنعتی همکار به 
مگاوات در کاهش مصرف با شرکت 

میلیارد و 

25 

مگاوات است

با مدیریت مصرف چراغ درمان را روشن نگه داریم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: گذر از پیک تابستان

نیازمند همکاري صنایع است.
مهندس محمد اله داد از تداوم اجراي طرح 
کاهش پیک بار براي مشترکین صنعتی 
استان مرکزي خبر داد و گفت: این طرح از 

15

شد.
وي بااشاره به اینکه طی سال گذشته 

349

میزان 
شرکت توزیع همکار داشتند افزود: 

44

طریق بخشودگی صورتحساب برق به آنها 
پرداخت شد.

مهندس اله داد بیان کرد:پیک سال 
استان ساعت 

35

صورت عدم همکاري و صرفه جویی 
مشترکین  این عدد به 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي بابیان اینکه 

استان مرکزي در بخش مولد است ،تصریح 

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.

مدیر دفتر مدیریت شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي گفت: کشاورزان کم مصرف 
استان مرکزي از برق رایگان استفاده می 

کنند.

مهندس محمد نظام آبادي افزود: 
کشاورزانی که چهار ساعت پمپ هاي برقی 
چاه آب مزارع خود را خاموش می کنند می 

توانند 
وي گفت: کشاورزان می توانند درساعات 

اوج مصرف از 
موتور پمپ هاي چاه مزارع در دوره پیک 

مصرف، سایر 
صورت رایگان از برق استفاده کنند.

مهندس نظام آبادي بیان کرد: در سال 
گذشته با همکاري 

کشاورزي 
صرفه جویی در استان مرکزي صورت گرفته 

است و پاداشی به مبلغ 5میلیارد 
و

آنان لحاظ شده است.
مدیر دفتر مدیریت شرکت توزیع نیروي برق 

استان مرکزي گفت: به همین منظور 
راهکارهاي بهینه سازي مصرف انرژي هم به 

این بهره برداران معرفی شده است.
مهندس محمد نظام آبادي افزود:بیش از 

738

خدمات این شرکت برخوردار هستند و 
هزار و 

21

اختصاص داده اند.
بابیان اینکه در تابستان با افزایش دما ،به 

ازاي افزایش هردرجه دماي هوا 
،

می یابد،افزود: وسایل سرمایشی بیشترین 
استفاده برق در بین مشترکان را به خود 
اختصاص می دهند؛ طبق بررسی ها ساالنه 

20

کل کشور مصرف می شود که رقم بسیار 
زیادي است.

99

 خرداد تا 

مشترك همکار صنعتی همکار به 
97

میلیارد و 

98

12

 درجه به میزان 

977

70

20

13

20

1027

16.7

100

 هزار مشترك برق در استان مرکزي از 
10

358

درصد مصرف  برق استان را به خود 

800

 هزار مگاوات برق در این سیستم ها در 

 

15

مگاوات در کاهش مصرف با 

700

در 
 روز 

919

می رسید.

درصد مصرف برق  

 ساعت برق رایگان استفاده کنند.

تا 

 ساعت شبانه روز را به 

مشترك 

 مگاوات در مصرف برق 

میلیون  ریالی در صورتحساب برق 

 

 مشترك کشاورزي حدود 

مگاوات مصرف برق در کشور افزایش 

 شهریور ماه اجرایی خواهد 

میلیون ریالی پاداش از 

31

17مگاوات بوده که  در 

تیربا دماي هواي 
بهره مندي کشاورزان کم مصرف استان  وبا خاموش کردن 

مرکزي از برق رایگان 

 لزوم همکاري صنایع استان مرکزي  با صنعت برق براي گذر از پیک تابستان
درصد مصرف برق  استان مرکزي در بخش مولد 70
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مدیر توزیع برق شهرستان اراك از 
تبدیل بیش از 

به کابل خودنگهدار دراین شهرستان 
طی 5 ماه سال جاري خبرداد.

مهندس امید رفیعی بابیان اینکه 
بیش از 

برق شهرستان اراك 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. 

وي همچنین با اشاره به اینکه 
3818

زمینی در شهرستان اراك عهده دار 
تامین برق بیـــش از 

مشتـــرك در شهرستـــان اراك 
است، افـــزود :

هوایی طــــی سال جاري به شبکه 
برق این شهرستان افزوده شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان اراك 
اتمام پروژه هاي تبدیل بیش از 

7کیلومتر سیم به کــابل 
روستاهــاي علیم آباد،نورعین 

چنگزین،نیستان و خرم آباد و تبدیل 

بیش از 
نقاط مختلف کالنشهر اراك وتامین 
برق متقاضیان را از جمله اقدامات 

انجام شده دانست.
وي تامین برق و احداث پست 
کمپکت مجتمع هاي مسکونی بیمه 
ایران، مسکن مهر آریــا و احداث 
کیوسک خیابان میرهاشمی ،احداث 

پست کمپکت شهرك پردیس 
یک،تامین برق مجتمع اطلــس 
،احداث پست تعاونی مسکن منــابع 
طبیعی کوي رضوي و اصالح و بهینه 
سازي شبکه روستاي امر آباد را از 
دیگر پروژه هاي در دست اقدام توزیع 

برق شهرستان اراك برشمرد.

40

40

شبکه هوایی و

270

12

33

کیلومتر سیم مسی 

کیلومتر شبکه هاي توزیع 

624

هزار 

کیلومترشبکه 

کیلومتر سیم به کابل در 

شبکه 

کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار در اراك40تبدیل بیش از 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: تعامل گسترده صنعت برق با 

دانشگاه ضروري است.
مهندس محمد اله داد در نشست هم 
اندیشی با دانشگاه صنعتی اراك افزود: 

دانشگاه محل تربیت نیروي انسانی 
متخصص و ماهر است و اگر این نیروي 
انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت 
خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد 

، موجب پیشرفت خواهد شد بنابراین 
ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوري می 

تواند تأثیري تعیین کننده در رشد 
اقتصادي آنجا داشته باشد.

وي با بیان اینکه معرفی دانشجویان مستعد 
به صنعت موجب ایجاد انگیزه براي سایر 
دانشجویان می شود ،افزود: امکان جذب 

شرایط سرباز نخبه در رشته هاي مختلف  
در شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي 

مهیا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: ظرفیت قانون بودجه براي 
ایجاد خود اشتغالی ایجاد شده است که 

میتوان ایجاد اشتغال را حداقل 
تضمین کرد.

مهندس اله داد افزود: چرخه کار آفرینی 

باید ایجاد شود، در استان پیمانکاران بزرگ 
و فنی وجود ندارد و باید در  دستور کاري 

قرار گیرد.
رییس دانشگاه صنعتی اراك نیر ضمن 
اعالم همکاري دانشگاه در زمینه هاي 
مختلف از جمله هوشمند سازي وفناروي 

اطالعات ،بیان کرد:. امروزه متاسفانه فاصله 
قابل توجهی بین پتانسیل هاي علمی 
کشور با نیازهاي بخش صنعت وجود دارد 
که باید شکاف موجود با تعامل بیشتر 

صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود.
  دکتر حمیدرضا رضائی آشتیانی بابیان 
اینکه سوق دادن واحدهاي صنعتی به 
سمت فعالیتهاي تحقیقاتی نیاز به حمایت 
و سیاست گذاري دقیق در سطح ملی است، 

افزود: صنایع نیازمند نیروهاي  کاربردي  
متخصص  و تحول گرا است، متخصصانی که  
بتوانند ایده بدهند و ایده را به یک محصول 

و خدمت نو و رقابتی تبدیل کنند.
 ایجاد مشاوره در حوزه هاي برق، مطالعات 

شبکه و نرم افزار،ایجاد آزمایشگاه هاي 
مرجع نیاز استان در حوزه هاي مختلف 
مانند صنعت نفت ، معدن و برق از دیگر 

موارد مطروحه در این جلسه بود.
 سال 10

ضرورت تعامل گسترده صنعت برق با دانشگاه

گفتگوي مستقیم و پاسخگویی قائم مقام مدیرعامل 
توزیع برق استان مرکزي با مردم از طریق سامد

مهندس محمودي قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي، درتاریخ چهارشنبه 5 اردیبهشت

مرکز سامد حضور یافت و از ساعت 9الی 
مردمی از طریق شماره تلفن 

99

10:30

111

 در 
 به مطالبات 

 پاسخ داد.

معرفی رابط نمونه روابط عمومی این 
شماره نشریه پیام سرزمین آفتاب 

رابط نمونه روابط عمومی  امیر قربانی
توزیع برق شهرستان اراك

" "
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با هدف بررسی عملکرد ادارات و نهادهاي 
عمومی و مشترکان بزرگ استان مرکزي در 
کاهش بار شبکه توزیع برق، مانور کنترل 

مصرف برق در ساعات اوج بار برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي در این مانور گفت: به دنبال افزایش 
دماي هوا در استان مرکزي و همزمان با آغاز 

فعالیت 
میدانی از ادارات دولتی، با برگزاري مانوري، 

میزان مصرف برق 
دولتی استان،تا پایان فصل تابستان مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
 مهندس اله داد افزود: گروه ارزیابان  همراه با 
نماینده استانداري در زمان پیک بار (اوج 

مصرف) ادارات از ساعت 
سال جاري، با مراجعه به ساختمان هاي اداري 
و بانک ها نسبت به ارزیابی شاخص هاي 
عملکردي مدیریت پیک بار مصرفی ادارات 
اقدام و نتایج عملکرد را به استانداري گزارش 
خواهند داد و درصورت مصرف ناصحیح انرژي 

نسبت به قطع برق ادارات پرمصرف بنابر 
دستور استاندار اقدام خواهد شد .

وي ادامه داد: همچنین ارزیابان تا بعداز پایان 

وقت اداري نسبت به بررسی و اطمینان از 
خاموش بودن وسایل برقی و سیستم هاي 
روشنایی نظارت خواهند داشت و اخطار به 
ادارت در صورت تخطی از دستور استاندار 

داده خواهد شد.
 مهندس اله داد بیان کرد: این مانور  همچنین 
به منظور سنجش میزان همکاري مشترکان 
اداري و دستگاه هاي دولتی درکاهش بار 
مصرف برق از طریق به کارگیري مولدهاي 

خود تامین و سایر راهکارهاي تعیین شده در 
ساعات اوج بار و از طریق بررسی داده هاي 
لحظه اي جمع آوري شده توسط کنتورهاي 

هوشمند، اجرا شده است .
 وي تصریح کرد: در مرکز کنترل و 
دیسپاچینگ شبکه توزیع برق و مرکز پایش 
هوشمند اندازه گیري و مدیریت انرژي توزیع 

برق استان، میزان مصرف برق 
مشترکین به  صورت لحظه اي و برخط، مورد 

بررسی و چگونگی کنترل بار مصرف و میزان 
پایداري شبکه نیز مورد ارزیابی میدانی قرار 

می گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي خاموش کردن چراغ هاي اضافی، 
کاهش مصرف سیستم سرمایشی، حذف 
وسایل برقی غیرضروري و به مدار آوردن 
دیزل ژانراتورها در ساعت اوج بار را از جمله 

راهکارهاي کاهش مصرف برق عنوان کرد.
30

500

11

65 اکیپ عملیاتی به منظور بازدید 

دستگاه اجرایی و 

 تا 

درصد 

در تابستان 13

مانور کنترل بار دستگاه هاي اجرایی استان مرکزي برگزار شد

مدیر توزیع برق شهرستان شازند از تست بیش از 
20

خبرداد.

مهندس مجید مامقانی نژاد گفت: 
فشار ضعیف سیم مسی به کابل خودنگهدار واقع در شهر 
توره شهباز و مهاجران و آستانه و روستاهاي منطقه در 
راستاي کاهش خاموشی ها ، کاهش سرقتها ، افزایش 
ضریب ایمنی شهروندان و بهبود مبلمان شهري تبدیل 

شده است.
وي اضافه نمودن 5 فیدر جدید فشار متوسط ، نصب 

1050

شهري   و اصالح
شده در سال جاري دانست.

مدیرتوزیع برق شهرستان شازند اجراي 
کالن و خرد، احداث ، اصالح و بهینه سازي با مجموع 

اعتباري حدود 9 میلیارد تومان ، برکناري 
در نقاط مختلف شهرستان و بازیافت آنها براي استفاده 

مجدد در شبکه، نصب 
مختلف شهرستان، نصب 

معابر در در نقاط مختلف شهرستان با مشارکت دهیاري 
هاي شهرستان را از دیگر فعالیت هاي صورت گرفته 

دانست.
 وي جمع آوري وساماندهی وفروش بیش از 

انشعاب برق مجاز در سطح شهرستان ، راه اندازي وبهره 
برداري کامل از پست شهداي شهباز و رفع مشکالت 
ولتازي و ظرفیتی بخش قره کهریز و شهرك صنعتی 

شهید بابایی، احداث معابر بلواري به طول 
نصب 

تعمیرات و نگهداري 
معابر و تست بیش از 

فعالیت هاي انجام شده برشمرد.
مهندس مامقانی نژاد عقد قرار داد با 

دیماند 
راستاي پیک سایی وتخفیف بهاي برق در قبض برق 

،عقد قرار داد با 
تابستان  سال جاري وتوزیع 

مصرف در بخش هاي کشاورزي ، خانگی و تجاري  از 
اقدامات صورت گرفته در راستاي پیک سایی دانست.

هزار کنتور برق در این شهرستان طی سال جاري 

40

 دستگاه کنتور براي تامین برق متقاضیان جدید 
645

400

160

250

160

1300

1800

52

3950

20

250

5700

21

600

 کیلومتر شبکه 

 انشعاب را ازجمله اقدامات انجام 

 پروژه 

 اصله تیر 

 اصله تیر برق جدید در نقاط 
 دستگاه چراغ روشنایی 

 

 متر و   
 دستگاه چراغ  

 دستگاه چراغ روشنایی 
هزار کنتور برق را از سایر 

 کشاورز با 
 کیلو وات در تابستان  سال جاري در 

 صنعت با دیماند 
 جلد کتابچه مدیریت 

LED  در شهر آستانه  و

 کیلو وات در 4900

هزار کنتور برق در شازند20تست بیش از 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي  از کشف 

ماینر غیر مجاز در استان و دریافت 
از این مصرف کنندگان و بازگشت به خزانه دولت  طی سال جاري 

خبرداد.
مهندس محمد 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  کنتورهاي هوشمند و همچنین رصد 

دستگاه قضایی و انتظامی شناسایی می شوند.
وي بابیان اینکه براي استخراج بیت کوین دستگاه هاي استخراج 
شبانه روزي باید روشن باشد، بنابراین مقدار برق مصرفی و میزان 
تحمیل آن به شبکه بیش از حد بوده و فشار زیادي را به شبکه 
توزیع برق وارد می کند،افزود: استخراج ارزهاي دیجیتال به 
خصوص نوع بیت کوین نیاز به مصرف باالي برق دارد به گونه اي که 
براي استخراج هر واحد بیت کوین نیاز به تولید مگاوات ساعت برق 

است 
وي خاطرنشان کرد: رویکرد جدید وزارت نیرو در اعطاي امتیاز برق 
و فعالیت ماینرها به شکلی است که قرار شده بعد از اینکه صاحبان 
مزارع پروانه کسب و کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه 

کردند تامین برق این مزارع قانونی در اولویت قرار گیرد.
گفتنی است ،بیت کوین یک پول یا ارز دیجیتالی است که به صورت 
الکترونیکی توزیع و استفاده می شود و شبکه این ارز دیجیتال به 

صورت غیر متمرکز و کاربر به کاربر است.

5000

112

72

 

میلیارد ریالی هزینه انرژي 

 مگاوات ساعت برق است.

بازگشت 
کشف ماینرهاي غیرمجاز در استان مرکزي

میلیارد ریالی به خزانه دولت از112
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مدیرتوزیع برق شهرستان آشتیان از سرویس 
دستگاه شبکه روشنایی معابر شهري و روستایی در 

این شهرستان طی سال جاري خبرداد.
مهندس احمدي افزود: تعمیرشبکه فشار متوسط 

هوائی به طول 
اوت تیغه اي  جهت افزایش قدرت مانور و اصالح 
شبکه فشار متوسط هوائی  با افزایش سطح مقطع 

سیم به طول 
شده  در سال جاري دانست.

وي بیان کرد:بیش از
شهرستان آشتیان  وجود دارد که برق آنان از طریق 

300

تامین می شود.
مهندس احمدي بابیان اینکه عبور از پیک مصرف 
برق در سال جاري از موضوعات بسیار مهم  شرکت 
توزیع نیروي برق استان مرکزي است، افزود: جلب 
پیگیري مشارکت مشترکان در بخش هاي مختلف 
در طرح هاي کاهش پیک بار تابستان  در این 

شهرستان در حال اجرا است.

1500

12

1500

14

 دستگاه ترانسفورماتور و 

 

 کیلومتر، نصب 

 متر را از جمله اقدامات انجام 

 هزار مشترك برق در 

600

10

 کیلومتر شبکه 

دستگاه کات 

سرویس 
روشنایی معابر شهري و روستایی

 دستگاه شبکه1500

ـــرق  مدیرتوزیع ـب
شهرستان خمین از 
اصالح و و بهــینه 

سازي
ـرق در این  شبکه ـب

شهرستان خبرداد.
مهنــدس مهــدي 
ابراهیـــم نژادگفت: 

تعمیر 
شبکه فشار ضعیف و تعمیر 7 دستگاه ترانس در سطح 
شهرستان، اصالح و تعویض شبکه فرسوده روستایی به 

میزان 9 کیلومتر با اعتباري بالغ بر 
نصب 

روستایی، از جمله فعالیت هاي انجام شده طی سال 
جاري در این شهرستان است.

وي نصب تعداد 
مشترکین جدید در سطح شهرستان ،رفع ضعف ولتاژ 

حدود 
خمین، نصب 

مشترکین دیماندي صنعتی ،تعویض و سرویس 
عدد پایه چراغ جهت اصالح روشنایی معابر شهر و 

روستا و فروش 
گرفته برشمرد.

مدیرتوزیع برق شهرستان خمین، انعقاد 
تفاهم نامه با مشترکین دیماندي در راستاي عبور از 

فصل پیک بار،تعویض 
تعویض 

تعداد 
روستا را از فعالیت هاي اجرا شده جهت کاهش تلفات و 

مدیریت مصرف برق عنوان کرد.

140

100

10

70

12

500

15

2400

230

150

100

80

40

کیلو متر 

 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 

 میلیارد ریالی 
 اصله پایه و اصالح شبکه فشار ضعیف 

 دستگاه ترانس جهت تامین برق 

 مشترك در چندین نقطه از سطح شهر 
 عدد کنتور هوشمند فهام جهت 
 

 انشعاب را از دیگر اقدامات صورت 

 مورد 

 کنتور معیوب مشترکین، 
 کنتور آنالوگ به دیجیتال و جمع آوري 
 مورد انشعابات غیر مجاز در سطح شهر و 

 کیلومتر 40

کیلو متر شبکه برق در خمین140تعمیر و بهینه سازي

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي بر تسهیل   و تسریع در 
فعالیت  مجاز استخراج  کنندگان  رمز 

ارزها  تاکید کرد.
مهندس محمد اله داد در جلسه مشترك 

سازمان صنعت ،معدن و تجارت و شرکت 
شهرك هاي صنعتی استان  مرکزي  با 

موضوع شرایط تامین برق متقاضیان 
استخراج رمز ارزها ،با بیان این مطلب 
افزود: رویکرد جدید وزارت نیرو در اعطاي 
امتیاز برق و فعالیت ماینرها به شکلی 

است که بعد از اینکه صاحبان مزارع 
پروانه کسب و کار را از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارائه کردند تامین برق این 

مزارع قانونی در اولویت قرار گیرد.
وي بابیان اینکه بیش از 

مجاز از 
شدند،افزود: سازو کارقانونی جهت ادامه 
فعالیت این صنایع در زمان هاي غیرپیک 

برق تبیین شده است.
مهندس اله داد بابیان اینکه در اقتصاد 

آینده دنیا، رمز ارز ها نقش مهمی را 
خواهند داشت،افزود: باید از زیرزمینی 
شدن این فعالیت ها با اجراي دستورالعمل 

هاي قانونی و قضایی جلوگیري کرد.
در این جلسه مهندس داودي نماینده 
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان 
مرکزي بیان کرد: لیست مجوزهاي صادر 

شده توسط سازمان صمت و همچنین  
مکان هایی که امکان استقرار تجهیزات 
مربوط به استخراج رمز ارزها وجود دارد 

توسط سازمان صمت شناسایی و به 
شرکت توزیع برق  ارائه خواهد شد.

در این جلسه مقرر شدتا ظرفیت هاي 
خالی پست هاي مربوط به شهرك هاي 
صنعتی و نواحی صنعتی  توسط شرکت 
توزیع برق به سازمان صمت و شرکت 
شهرك هاي صنعتی ارسال تا مطابق با 
پتانسیل هاي موجود نسبت به صدور 

مجوزهاي الزم اقدام شود.

5000

61

ماینر غیر 

مزرعه در استان شناسایی 

تسهیل  در فعالیت  مجاز استخراج  کنندگان  رمز ارزها 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي گفت: روابط عمومی نقش مهمی 
در اطالع رسانی فعالیت هاي سازمان 

دارد.

مهندس اله داد در جلسه رابطین روابط 
عمومی این شرکت که به صورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شد،ضمن تبریک به 
مناسبت روز خبرنگار و تقدیر از تالش 
هاي مجدانه همکاران روابط عمومی 
گفت:تالش کارکنان شرکت توزیع نیروي 
برق استان براي خدمتگزاري به واسطه 
تعطیالت و مناسبت هاي سال کم نخواهد 
شد و حتی در شرایط فعلی کشور و شیوع 
بیماري کرونا نیز جهادگران صنعت برق از 
هیچ تالشی براي خدمتگزاري دریغ نکرده 

و با رعایت تمام نکات بهداشتی حتی 
لحظه اي کار را تعطیل نکرده اند.

وي با اشاره به تالش هاي گسترده شبانه 
روزي پرسنل خدوم  و زحمت کش در 
توزیع برق شهرستانها بیان کرد: انعکاس و 
بازتاب رسانه ایی فعالیت هاي شاخص 

،کلیدي و اثر گذار در سطح شهرستان 
بسیار مهم است تا بخش کوچکی از 

اقدامات همکاران اطالع رسانی شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 

مرکزي بابیان اینکه انرژي 
برق اصلی ترین و ضروري 
ترین عامل زیربنایی در ایجاد 

راهبرد وتوسعه صنایع می 
باشد،افزود: در استان مرکزي 
پایتخت صنعتی کشور به ویژه 
در شهرستانهاي اراك،ساوه و 
زرندیه برق نقش مهمی در 
تامین زیرساخت صنایع و ایجاد اشتغال 

غیرمستقیم دارد.
وي با اشاره به اینکه با همکاري مردم 

فهیم استان و تالش هاي پرسنل 
صنعت برق تاکنون پیک را با 
موفقیت سپري کرده ایم،افزود: با 
زحمات همکاران در طی سال 
گذشته با تعمیرات گسترده توسط 
گروه هاي خط گرم و اکیپ هاي 
عملیاتی ،در تابستان سال جاري 

تاکنون خاموشی نداشته ایم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
مرکزي تأمین برق مطمئن و پایدار و ارائه 

خدمات غیرحضوري براي رفاه حال 
مشترکان به ویژه در شرایط حاضر، اولویت 
اصلی صنعت برق است،افزود:این شرکت 

تأمین برق پایدار بیش از 

مشترك با یش از 
توزیع برق بر عهده دارند .

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروي 
برق استان مرکزي نیز برارائه گزارش 

عملکرد توسط شهرستانها براساس 
شاخص هاي ارسالی توسط روابط عمومی 
تاکید کردو افزود:بی شک انعکاس فعالیت 
هاي همکاران نقش اثرگذاري در باالبردن 

روحیه و انگیره کاري آنان دارد.
علی رضایی شبکه هاي مجازي را 

پرسرعت ترین و گسترده ترین اهرم اطالع 
رسانی برشمرد و افزود: انجام پروژه هاي 
مهم در شهرستان و فعالیت هاي ویژه در 
قالب عکس نوشت از طریق شبکه هاي 

مجازي هرشهرستان اطالع رسانی شود.

وي ضمن ارائه گزارش عملکردي از تعداد 
اخبار منعکس شده شرکت در جراید و 

خبرگزاري ها بیان کرد:تعداد اخبار 
منتشره شده آمار قابل قبول و خوبی است 

اما جاي کار در حوزه اطالع رسانی  
شهرستان ها با این حجم و پتانسیل کاري 

بسیار زیاد است. 740
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هزار 

هزار کیلومتر شبکه 
روابط عمومی نقش مهمی در اطالع رسانی فعالیت هاي سازمان دارد


