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رفع فرسودگی و بهبود شبکه های 
انتقال و توزیع برق اولویت وزارت نیرو

دکتر اردکانیان در جمع نمایندگان شورای عالی استان ها مطرح کرد:

آمادگی وزارت نیرو برای واگذاری برخی وظایف حوزه های آب و برق به شهرداری ها
وزیر نیرو در جمع نمایندگان شورای عالی 
برای  این وزارتخانه  از آمادگی  استان ها 
عرصه های  در  وظایف  برخی  واگذاری 
داد. خبر  شهرداری ها  به  برق  و  آب 

رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
نشستی  در  اردکانيان  دکتر  نيرو،  وزارت 
که  استان ها  عالی  شورای  نمایندگان  با 
شد،  برگزار  توانير  شرکت  ميزبانی  به 
را  کشور  در  شوراها  تشکيل  قانون  اجرای 
نيرو  وزارت  در  گفت:  و  کرد  یادآوری 
حتی المقدور  خود  سهم  به  شد  تالش  هم 
برق  و  وظایفی که می شود در عرصه آب 

بهره برداری همزمان از 43 طرح صنعت آب و برق در استان های خوزستان، خراسان شمالی و مازندران

کامل  آمادگی  نيرو  وزارت  افزود:  گيرد.وی  صورت  اقدام  این  شود،  واگذار  شهرداری ها  به 
دارد که در یک مشارکت زمان بندی شده به سمت این تحویل و تحول برود و اگر یکباره در 
تمام مراکز استان ها و سراسر کشور امکان پذیر نيست، از جاهایی که شدنی است شروع کرده 
امر یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب  انجام دهيم که  این کار صحيح و اصولی را  و 
شهری و روستایی را در این زمينه پيش بردیم.وی اضافه کرد: نگاه ما این است که در نهایت، 
امور شهرها به گردانندگان و اداره کنندگان آنها محول شود که الیحه ای هم در دستور است و 
مجلس نيز طرح هایی دارد که اميدواریم با کمک هم این کار شروع و به تدریج ساماندهی شود.
وزیر نيرو ادامه داد: اعتقاد همکاران ما در بخش های آب، فاضالب و برق بر این است تا جایی که امکان  
دارد این اختيارات را محول کنيم و این ارتباط ها موجب آشنایی بيشتر و همکاری نزدیک تر می شود.

و  ببرند  لذت  خود  داشته های  از  که  دارند  را  توقع  این  مردم  کرد:  تاکيد  اردکانيان  دکتر 

داشته هاست. این  بازگویی  ما  وظيفه 
نخستین نیروگاه بادی 

در سیستان و بلوچستان شهریور ماه 
افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت توانير نيز در این نشست 
در  بادی  نيروگاه  نخستين  بهره برداری  از 
استان سيستان و بلوچستان در شهریور امسال 
با احداث یک خط ۴۰۰ کيلوولت خبر داد.
روستاهای  افزود:  متولی زاده  مهندس 
دليل  به  تاکنون  بلوچستان،  و  سيستان 
کشور  بقيه  از  مقداری  قانونی  مشکالت 
عقب تر بودند.وی افزود: خوشبختانه با پيگيری معاون عمرانی استاندار و ریيس دادگستری مجوز 
صادر شد و ما 1۸۷ روستا در این استان را در دستور کار داریم و عمليات اجرایی هم از امروز 
آغاز شده و اميد است به سرعت این کار انجام شود.وی در مورد درخواست تغيير تعرفه مناطق 
گرمسيری، اضافه کرد: تغيير تعرفه در هر جایی اتفاق افتاده، مصرف را ۷۰ درصد افزایش داده است.

در  گفت:  هم  روستاها  برق  تيرهای  جمع آوری  درخصوص  توانير  شرکت  مدیرعامل 
انجام  خوب  را  خود  کار  مسکن  بنياد  اگر  و  شده  دیده  این ها  همه  روستایی  هادی  طرح های 
اگر بخشداری  اما  قانون و غيرقانونی است،  بر  مازاد  رابطه،  این  نيرو در  از وزارت  انتظار  نداده، 
این  برای تسریع در  نيست،  ما  بودجه های  این که در  با وجود  باشند،  و دهداری آمادگی داشته 
کار آمادگی داریم ۵۰ درصد  بودجه های مورد نياز را تامين کنيم.وی در عين حال گفت: امسال 
برنامه داریم 1۰۰ هزار تير برق را مشروط به همکاری دهياری ها، در روستاها جمع آوری کنيم.

وزیر نیرو با اشاره به اقدام  این وزارتخانه 
استفاده  عدم  حیث  از  شرایط  بهبود  در 
دستبرد  عدم  و  برق  شبکه  از  غیرمجاز 
این،  گفت:  برقی  ادوات  و  تجهیزات  به 
معظم  مقام  تاکید  مورد  موضوع های  از 
در  و خوشحالیم که همکاران  است  رهبری 
چارچوب  این  در  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
هم  تداوم  که  را  مهم  کار  چند  توانستند 
و  برسانند  ثمر  به  کشور  در  داشت،  خواهد 
شبکه های  بهبود  و  فرسودگی  رفع  موضوع 
انتقال و توزیع در سرلوحه کار ما خواهد بود.

بهره برداری  مراسم  در  اردکانيان  دکتر 
در  برق  و  آب  صنعت  طرح   ۴3 از  همزمان 
در  سازوکارها  و  ساخت وسازها  سرفصل  دو 
هفته-  هر   # پویش  از  هفته  دهمين  چارچوب 
الف-ب- ایران در استان های خوزستان، خراسان 
شمالی و مازندران که به صورت ویدئوکنفرانس 
در  ریيس جمهوری  اگر  افزود:  شد،  برگزار 
نيرو،  وزارت  دست اندرکاران  جهاد  مقابل 
و  آب  صنعت  مدیران  و  مهندسان  کارگران، 
در  و  می ایستم  قامت  به  که  کردند  اشاره  برق 
می کنم،  تشکر  فداکاری  و  جهاد  این  مقابل 
در  همکارانم  و  شما  همه  نمایندگی  به  هم  من 
سراسر کشور در مقابل تواضع و تقدیر منتخب 
ملت ایران که به مثابه تقدیر مردم ایران است تا 
کمر خم می شوم و سپاسگزار این تقدیر هستيم.

کرد  اميدواری  اظهار  حال  عين  در  وی 
به  تحریمی  شرایط  سخت ترین  در  که  امسال 

سر می بریم تالش خود را مضاعف کنيم تا اهداف امسال هم محقق شود.وزیر نيرو خاطرنشان کرد: 
به  سرفصل  دو  هر  در  طرح   ۴3 مازندران،  و  شمالی  خراسان  خوزستان،  استان های  در  هفته  این  در 
نتيجه رسيد. به ویژه در استان خوزستان تعداد قابل توجهی طرح های فوق توزیع استان نتيجه داد. در 
استان مازندران افزایش توليد نيروگاه نتيجه تالش، فعاليت و خوش فکری دست اندرکاران، مدیران، 
مهندسان و کارگران این صنعت به ثمر رسيد که به ویژه در شرایط اوج بار نقش بسيار مهمی دارد.

زیر  استان  یکپارچگی  طرح  نيز  شمالی  خراسان  استان  در  داد:  ادامه  اردکانيان  دکتر 

مبلمان  حفظ  شبکه،  ایمن سازی  در  که  شد  افتتاح  امروز  خودنگهدار  کابل های  پوشش 
استفاده  عدم  حيث  از  شرایط  بهبود  در  همچنين  و  سبز  فضای  با  سازگار  تعبيری  به  شهری 
است.  مهمی  کار  برقی  ادوات  و  تجهيزات  به  دستبرد  در  احيانا  و  برق  شبکه  از  غيرمجاز 
وی همچنين اظهار داشت: در بخش سازو کارها هم، سامانه بيمه حوادث مشترکان راه اندازی شد که 
قطعا در افزایش آرامش خاطر مردم و رفع برخی سردرگمی های برخاسته از نظام اداری و بروکراسی که 
معموال موجب می شود در خيلی مواقع مشترکان از خير پيگيری های خود بگذرند، تاثيرگذار ) صفحه 2 ( 

انتصاب
 نخستین

 مدیرعامل زن 
در صنعت برق
 کشور
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خواهد بود. حداکثر در دو ماه آینده با انتخاب 
خسارات  پرداخت  کار  بيمه گر  شرکت  نهایی 
اتفاق هایی  چنين  نظير  شد؛  خواهد  شروع 
داد. خواهد  رخ  پيش  از  بيش  امسال  در 

که  اصلی  علت  افزود:  اردکانيان  دکتر 
اضافه کردیم  پویش  به  را  سرفصل سازوکارها 
بلکه  باشد  جدیدی  عرصه  که  معنا  این  به  نه 
به  شرکت ها  همه  در  که  است  عرصه ای 
اهميت  اما  می شود،  پرداخته  آن  به  تناسب 
در  مهمی  نقش  عرصه   این  شدن  دیده  و  دادن 
ادامه داد:  اولویت بندی آن خواهد داشت. وی 
سيستم  و  خدمت رسانی  کار  گردش  که  این 
مسير  در  که  این  و  شود  بازبينی  پاسخگویی 
برخی  اثر  در  مردم  که  خساراتی  به  رسيدگی 
اجتناب ناپذیر  که  فنی  مشکالت  یا  نوسان ها 
از  و  شده  مناسبی  طراحی  می بينند  است  هم 
می شود. جلوگيری  ضروری  غير  مراجعات 

موجب  موارد  این   افزود:  اردکانيان  دکتر 
عرصه  این  فعاالن  و  همکاران  که  می شود 
مسایل  این  به  برق  و  آب  بخش  در  مدیران  و 
سازوکارها  به  جدی تر  توجه  و  بپردازند  بيشتر 
خواهد  هم  ساخت وسازها  در  تسریع  موجب 
تمام  هزینه های  مجرا  این  از  که  این  از  شد. 
را  توجهی  قابل  منابع  و  دهيم  کاهش  را  شده 
می کنيم؛  تامين  بعدی  طرح های  اجرای  برای 
کنيم  مدیریت  را  مصرف  بتوانيم  که  این 
مالحظه  قابل  سرمایه گذاری های  از  یعنی 
می شویم. بی نياز  بيشتر  توليدهای  برای 
بهره برداری از 4۰ طرح فوق توزیع 

و انتقال در استان خوزستان
نيز  خوزستان  استان  برق  صنعت  طرح   ۴۰
گرفت. قرار  بهره برداری  مورد  مراسم  این  در 

این طرح  ها شامل 13 پست 132 کيلوولت، 
13 طرح توسعه خطوط 23۰ و 132 کيلوولت 
 132 و   23۰ خطوط  هادی  تعویض  طرح   9 و 
بانک  طرح   ۵ نيز  و  استان  سطح  در  کيلوولت 
کيلوولت   132 و   23۰ پست های  در  خازن 
که  است  مسجدسليمان  و  آبادان  اهواز،  در 
خروجی،  فيدرهای  تعداد  افزایش  هدف  با 
افزایش قابليت اطمينان و پایداری و نيز کاهش 
 31۰ صرف  و  خاموشی  احتمال  و  محدودیت 
محل  از  اعتبار  تومان  ميليون   ۵۸۸ و  ميليارد 
شده اند. اجرا  دولتی  منابع  و  ساخت وساز  منابع 
با بهره برداری از این طرح  ها  112۴ فرصت 
نفر   212۷ برای  و  مستقيم  صورت  به  شغلی 
است. شده  ایجاد  غيرمستقيم  صورت  به  دیگر 

جایگزینی ۸۰ هزار  کیلومتر کابل 
خودنگهدار با شبکه سیم  مسی

در  نيز  توانير  شرکت  مدیرعامل 
هزار    ۸۰ جایگزینی  گفت:  مراسم  این 
سيم   شبکه  با  خودنگهدار  کابل  کيلومتر 
شد. ميسر  اميد  و  تدبير  دولت  در  مسی 

خوزستان  استان  افزود:  متولی زاده  مهندس 
در  به خصوص  و  اقليمی  شرایط  دليل  به 
است  برق  زمينه  در  پرمصرف  استانی  تابستان، 
دیگر  و  استاندار  حمایت  با  استان  این  در  و 
توسعه  و  احداث  بخش  دو  در  مسووالن، 
تالش ها  برق  مصرف  مدیریت  و  زیرساخت ها 
و موفقيت های قابل توجهی به دست آمده است . 
از  یکی  سازوکارها  بخش  در  افزود:  وی 
بخش  در  توانير  شرکت  طرح  های  مهم ترین 
شاخ  با  برق  شبکه  آشتی  شعار  که  توزیع 

شبکه  جایگزینی  است،  درختان  برگ  و 
خودنگهدار  کابل های  با  مسی  سيم های 
خراسان  استان  و  خوزستان  استان  که  بوده 
هستند.  پيشتاز  طرح  این  اجرای  در  شمالی 
درخصوص  توانير  شرکت  مدیرعامل 
اصالح  و  جایگزینی  گفت:  طرح  این  مزایای 
کاهش  زیست،  محيط  حفظ  با  فرسوده  شبکه 
کاهش  دزدی ها،  برق  کاهش  غيرفنی،  تلفات 
سرقت  از  ناشی  خاموشی های  و  خسارات 

سيم های مسی، توسعه اشتغال و افزایش ایمنی 
شبکه برق در حوادث طبيعی و برخورد اجسام 
است.  طرح  این  مزایای  و  اصلی  اهداف  از 
نقش  طرح  این  اجرای  اینکه  بيان  با  وی 
توزیع  شبکه  تلفات  کاهش  در  حياتی  و  مهم 
اميد،  و  تدبير  دولت  در  افزود:  است،  داشته 
خودنگهدار  کابل  کيلومتر  هزار   ۸۰ از  بيش 
عالوه  تاکنون  که  شده  مسی  شبکه  جایگزین 
مشهد  شهر  در  شمالی،  خراسان  استان  بر 
در  و  شده  اجرایی  طرح  این  درصد   1۰۰ نيز 
لرستان  استان های  و  شيراز  تهران،  شهرهای 
کامل  طور  به   امسال  پایان  تا  نيز  فارس  و 
می رسد. بهره برداری  به  و  شده  اجرایی 

راه اندازی سامانه بیمه حوادث
 مشترکان برق

این  در  می افزاید:  گزارش  این 
مشترکان  حوادث  بيمه  سامانه  مراسم 

رسيد. بهره برداری  به  توانير  برق 
سامانه  شامل  طرح  این  اجرای  برای 
آغاز   9۸ سال  از  که  وب  تحت  اطالع رسانی 
منابع  و  سازوکارها  منابع  محل  از  شده، 
است. شده  هزینه  ریال  ميليارد   3 دولتی، 
 ،9۸ سال  در  بيمه  خسارت  مالی  گردش 
 1۰۰ حدود   99 سال  در  و  تومان  ميليارد   ۸۴
برق  توانير،  شرکت  و  بوده  تومان  ميليارد 
به  بيمه  شرکت  و  برق  توزیع  و  منطقه ای 

می کنند. رصد  را  فرآیند  متمرکز  صورت 
اهداف  با  طرح  این  گزارش،  بنابراین 
اعالم  برای  مردم  شفاف  و  آسان  دسترسی 
منزل،  داخل  حوادث  از  ناشی  خسارت های 
بر  نظارت  و  مردم  به  رهگيری  کد  اعالم 
طریق  از  خسارت  پرداخت  روند  اجرای 
اقدام  این  با  بيمه مربوطه اجرا شده که  شرکت 
و  نيست  مردم  حضوری  مراجعه  به  نياز  دیگر 
می یابد. افزایش  مردم  به  خسارت ها  پرداخت 

ساده سازی ثبت و پرداخت خسارات
 به مشترکان برق

در همين خصوص معاون هماهنگي توزیع 
بيمه  سامانه  راه اندازی  با  گفت:  توانير  شرکت 
وب سایت  بستر  در  برق  مشترکان  حوادث 
فضایي  در  می توانند  مردم  توانير،  شرکت 
قبلي  پيچيدگي هاي  که  بستري  در  و  شفاف 
خسارات  ثبت  به  نسبت  شده،  سازي  ساده 

کنند. اقدام  برق،  از  ناشي  خود  خانگي  لوازم 
مراسم  در  که  رخشاني مهر  مهندس 
دهمين  برق  صنعت  طرح های  از  بهره برداری 
هفته پویش # هرهفته- الف- ب- ایران سخن 
تحول  برنامه  ذیل  داشت:  اظهار  می گفت، 
توسعه  در  مهم  گام  یک  عنوان  به  دیجيتال 
زیادی  برنامه های  مشترکان،  به  خدمات رسانی 
زیرساخت ها  توسعه  کنار  در  که  شده  تدوین 
دارد  قرار  کشور  برق  صنعت  کار  دستور  در 
اتوماسيون،  و  هوشمندسازی  با  بتوانيم  تا 
دهيم . ارائه  مشترکان  به  را  بهتری  خدمات 
افزود: در تحول دیجيتال شاخص های  وی 
که  می شود  گرفته  درنظر  متعددی  مهم 
خاموشی های  زمان  کاهش  آنها  جمله  از 
و  فروش  زمان  مدت  حوادث،  از  ناشی 
ولتاژ،  کيفيت  شاخص  خدمات،  ارائه 
که  مشترکانی  از  حقوقی  و  مالی  پشتيبانی 
برای  مناسب  بستر  ایجاد  و  می بينند  خسارت 
است.  مردم  به  شده  ارائه  خدمات  ارزیابی 
مهندس رخشانی مهر تصریح کرد: در زمينه 
توسعه خدمات غيرحضوری در ۸۴ خدمت که 
مصوبه شورای عالی اداری برای آنها اخذ شده، 
تا پایان امسال در همه استان های کشور خدمات 
غيرحضوری به صورت 1۰۰ درصد اجرا می شود. 
همکاری  برق  مشترکان  داد:  ادامه  وی 
تابستان  در  توزیع  شرکت های  با  خوبی  بسيار 
گذشته  سال  تابستان  شد  منجر  که  داشتند   9۸
و  بگذاریم  پشت سر  صفر  خاموشی  با  را 
با همکاری  امروز  تا  نيز  را  تابستان سال جاری 
اميدواریم  و  گذراندیم  صفر  خاموشی  با  مردم 
تابستان  پایان  تا  مشترکان  همکاری  ادامه  با 
باشيم.  کشور  در  صفر  خاموشی  تحقق  شاهد 
توانير  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
خاطرنشان کرد: از امروز مردم می توانند خسارات 
متحمل شده از ابتدای امسال را در سامانه مزبور 
مشخص  از  بعد  دیگر،  دوماه  و  کنند  ثبت 
ارزیابی های  انجام  و  بيمه گر  شرکت  شدن 
می شود.  پرداخت  مردم  خسارات  کارشناسی، 
برقی  خانگی  لوازم  بيمه  هزینه  افزود:  وی 
مردم از محل دریافت ۵۰ تومان در قبوض برق 
خانگی روستایی و دریافت 1۰۰ تومان در قبوض 
ارقام  این  که  است  تجاری  و  شهری  خانگی 
می شود.  پرداخت  بيمه گر  شرکت  به  مستقيما 
این  از  گذشته،  سال  در  داد:  ادامه  وی 
مردم  از  تومان  ميليون  و۷۰۰  ميليارد   ۸1 محل 
ميليون   ۴۰۰ و  ميليارد   21 امروز  تا  که  گرفتيم 
 ۷۰۰ و  ميليارد   21 شده،  پرداخت  تومان 
اندازه  به  و  شده  قطعی  پرداخت  تومان  ميليون 
است.  بررسی  دست  در  نيز  تومان  ميليارد   ۴۰
بهره برداری از طرح تبدیل شبکه سیمی 

فشار ضعیف به کابل خودنگهدار در 
استان خراسان شمالی

شبکه  تبدیل  طرح  همچنين  مراسم  این  در 
در  خودنگهدار  کابل  به  ضعيف  فشار  سيمی 
استان خراسان شمالی با اعتبار 12۰ ميليارد تومان 
از محل منابع ساز و کارها به بهره برداری رسيد.

آغاز   9۷ سال  از  که  طرح  این  اجرای 
غيرمستقيم  صورت  به  نفر   3۵۰ برای  شده، 
است. کرده  ایجاد  اشتغال  فرصت 

 23۰۰ طول  به  شبکه ای  شامل  طرح  این 
کيلومتر است که با اهداف پيشگيری از برق های 
مسی،  شبکه های  سرقت  حذف  غيرمجاز، 
ایمن سازی شبکه های عمومی برق، حفظ مبلمان 
است. شده  اجرا  ولتاژ  پروفایل  بهبود  و  شهری 

ادامه از صفحه اول
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مهندس متولی زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر:

صنعت برق جزو سالم ترین دستگاه های اجرایی کشور است
برق  صنعت  توانیر،  شرکت  مدیرعامل 
زمره  در  نظارتی  دستگاه های  اذعان  به  را 
اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  سالم ترین 
برق  و گفت: سالمت صنعت  برشمرد  کشور 
این  و  است  سازمان  افتخار  و  قوت  نقطه 
می کند. سنگین تر  را  ما  مسوولیت  افتخار، 

توانير،  شرکت  خبری  پایگاه  به گزارش 
پيشگيرانه  اقدامات  متولی زاده  مهندس 
را  تخلف  بروز  زمينه های  حذف  و 
عنوان  برق  صنعت  به  خدمت  بزرگ ترین 
الزم  سازوکارهای  تنظيم  نيازمند  که  کرد 
و  است  اصالحی  پيشنهادهای  ارایه  و 
افزایش  سازمان،  سالمت  حفظ  بر  عالوه 
دارد. پی  در  را  برق  صنعت  به  مردم  اعتماد 

نوری  حسين  فرید  مراسم،  این  در 
به  پاسخگویی  و  بازرسی  دفتر  مدیرکل 
جایگاه  بر  تاکيد  با  نيرو  وزارت  شکایات 

موضوعات  تبيين  به  بازرسی  دفتر  حساس 
پيرامون  نيرو  وزارت  توجه  مورد 

غير  و  دولتی  شرکت های  در  بازنشستگی 
و  حقوق  استخدام،  در  عدالت  دولتی، 
و  مدیره  هيات  اعضای  و  مدیرعامل  مزایای 
پرداخت. پيمانکاران  مطالبات  به  رسيدگی 
جدید  مدیرکل  اعتمادی  عظيم  ادامه،  در 
دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات توانير، 
شفاف سازی،  ارتقای  برای  دفتر  این  عزم  بر 
و  تخلف  از  پيشگيری  و  مشکالت  ریشه یابی 
مدیره  هيئت  اعضای  و  معاونان  حمایتی  نقش 
کرد. تاکيد  قوت  به  ضعف  نقاط  تبدیل  در 
اعتمادی  عظيم  معرفی  ضمن  مراسم  این  در 
بازرسی و پاسخگویی  به عنوان مدیرکل دفتر 
خدمات  از  منصوب،  توانير  شکایات  به 
سيدمحمد  و  مدیرکل  رضائی  کرم  مهندس 
شد. تجليل  دفتر  این  سابق  سرپرست  حسينی 

وزیر نیرو در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل برق منطقه ای تهران:

فعالیت مدیران با انگیزه حق مردم است

 # پویش  تداوم  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
و  جاري  سال  در  هرهفته-الف-ب-ایران 
اینکه سال پایاني دولت به معناي کم کردن 
فعالیت ها  سطح  دادن  کاهش  و  ارتفاع 
سال  در  کرد  امیدواری  اظهار  نیست، 
وزارت  دوازدهم،  دولت  فعالیت  پایاني 
گزینش  همچون  کارهایي  و  ساز  نیرو 
خود  از  را  فراخوان  طریق  از  مدیران 
کند. پیدا  استمرار  که  بگذارد  یادگار  به 

منطقه ای  برق  عمومی  روابط  گزارش  به 
معارفه  مراسم  در  اردکانيان  دکتر  تهران، 
داشت:  اظهار  تهران  منطقه اي  برق  مدیرعامل 
توسط  آن  نامگذاري  و  امسال  انتخاب  شاید 
مقام معظم رهبري به عنوان سال »جهش توليد« 
داشته  هم  را  معنا  این  نظرات،   تمام  وجود  با 
شود  کند  فعاليتي  و  نبایدکار  تنها  نه  که  باشد 
گيرد. صورت  باید  هم  مضاعف  تالش  که 

گونه اي  به  ما  مسووليت  کرد:  اضافه  وي 
همه  براي  را  ساعته   2۴ کار  توفيق  که  است 
فراهم مي کند و باید این را قدر دانست؛ امسال 
تمام طرح هاي پویش هر هفته را در زمان بندي 
تشکر  و  تقدیر  قدردان  و  برسانيم  ثمر  به 
داشتند. ابراز  اخيرا  که  باشيم  جمهوري  ریيس 
با کمک  نيرو همچنين اظهار داشت:  وزیر 
بار  چهار  سال،  سه  از  کمتر  در  توانستيم  هم 
در  رهبري  معظم  مقام  عنایت  و  لطف  مشمول 
و  افتخار  این،  که  باشيم  مختلف  مناسبت هاي 
ماست. عهده  و  دوش  بر  سنگيني  مسئوليت 

از  لطف ها  اظهار  این  داد:  ادامه  وي 
گاه  و  جمهوري  ریاست  و  رهبري  جانب 
چيز  هر  از  بيش  هم وطنان  ناحيه  از  بيگاه  و 

سعي  تا  است  پرداختي  پيش  من  مورد  در 
انجام  در  مقرر  فرصت  در  کنيم  تالش  و 
باشيم. کوشا  پيش  از  بيش  ماموریت، 

که  است  طبيعي  گفت:  اردکانيان  دکتر 
اعم  نيازمندي هایي  وظایفمان  انجام  براي  ما 
انساني  منابع  تجهيزاتي،  و  ارزي  مالي،  منابع  از 
هماهنگي ها  همکاري ها،  متخصص،  و  کارا 
آن  از  خارج  و  دولت  سازمان  در  پشتيباني  و 
است  وقت  ما   نياز  اصلي ترین  اما  داریم، 
و  بوده  تجدیدناپذیر  منبع  یک  هم  آن  که 
آن  از  استفاده  چگونگي  در  مراقبت  بيشترین 
دهيم. انجام  باید  مدیران  ویژه  به  ما  همه  را 

نابهنجاري ها  برخي  بروز  به  اشاره  با  وي 
انتخاب و گزینش مدیران در سال های قبل  در 
داشت:  اظهار  سفارش ها  و  توصيه ها  همچون 
طریق  از  مدیران  گزینش  فرآیند  آغاز  با 
اطمينان  این  ما  نيروهاي  عمومی،  فراخوان 
آنها  ارتقاي  و  رشد  مسير  که  باشند  داشته  را 
است. مشخص  و  شده  تعریف  سيستم،  در 

فراخوان  کرد:  خاطرنشان  نيرو  وزیر 
بر  ناظر  مسووليت ها  انتخاب  براي  عمومي 
مدیران  و  نيرو  وزارت  که  هم هست  وجه  این 
اساس  بر  را  خود  همکاران  مي توانند  ارشد 
کنند. انتخاب  مسئوليت  شرح  و  احراز  شرایط 
زمانی  دوره هاي  کرد:  تاکيد  نيرو  وزیر 
دهيم  اجازه  و  کرده  محدود  باید  را  مدیریتي 
این چرخ با خون و ایده هاي تازه و انگيزه هاي 
توان  و  انگيزه  با  مدیران  اینکه  و  بچرخد  باال 
است. مردم  حق  کنند،  وظيفه  انجام  باال 
تمرکز صنعت برق بر رفع فرسودگی 

شبکه با استفاده از توان داخلی

تقدیر  به  اشاره  با  توانير  مدیرعامل شرکت 
تاکيد  و  برق  صنعت  از  رهبری  معظم  مقام 
در  گفت:  شبکه،  فرسودگی  رفع  بر  ایشان 
برق  صنعت  تمرکز  و  توجه  این خصوص 
است. داخلی  توانمندی های  از  استفاده  بر 
و  تودیع  آیين  در  متولی زاده  مهندس 
گفت:  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل  معارفه 
انتصاب ها  از  درصد   ۴۵ گذشته،  سال   1.۵ در 
که  هرچه  و  انجام شده  فراخوان  طریق  از 
جدید  فراخوان های  در  می رویم،  پيش 
می یابد. افزایش  کنندگان  نام  ثبت  تعداد 

این  با  همزمان  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاریخ  زن  مدیرعامل  نخستين  انتصاب  برنامه، 
داریم،  هرمزگان  برق  توزیع  در  هم  را  صنعت 
منطقه ای  برق  فراخوان  در  کرد:  خاطرنشان 
نام  ثبت  مدیران   از  زیادی  تعداد  نيز  تهران 
انتخاب شد. آقای کردی  درنهایت  که  کردند 
مدت  در  قسمت  مهندس  از  تقدیر  با  وی 
این شرکت خاطرنشان کرد:  تصدی سرپرستی 
شرکت برق منطقه ای تهران از حساسيت زیادی 
برخوردار است به طوری که اشتباه یک اپراتور 
شود. زیادی  مشکالت  بروز  موجب  می تواند 
انتظاراتی  اظهار داشت:  متولی زاده  مهندس 
به  توجه  با  دارد،  تهران  برق  از  توانير  که 
است  این  موجود  شرایط  و  اقتصادی  تحریم 
استفاده  خوب  کنونی،  داشته های  از  که 
باشيم. داشته  بهتری  برداری  بهره  تا  شود 
مقام  تاکيد  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
شبکه های  اصالح  بر  تمرکز  رهبری،  معظم 
سطوح  همه  تهران  در  و  شد  خواهد  فرسوده 
است. اولویت  در  توزیع  و   توزیع  فوق  انتقال، 

اینکه  بيان  با  توانير  شرکت  مدیرعامل 
استفاده  بر  تمرکز  و  توجه  این خصوص  در 
شد:  یادآور  است،  داخلی  توانمندی های  از 
توزیع  شرکت های  با  هماهنگی  و  همکاری 
تشکيالتی  و  فنی  پشتيبانی  نهایت  در  و 
دیگر  انتظارات  از  برق،  صنعت  ستاد  از 
می رود. به شمار  تهران  برق  از  توانير 

برنامه  طراحي  از  مراسم  این  در  نيز  وی 
زودي  به  که  خبرداد  محور   3۷ در  تهران  برق 
شود. مي  ارایه  وزارت  عالي  مقام  به  و  نهایي 

از  تهران  منطقه اي  برق  مدیرعامل 
این  شده  ریزي  برنامه  اقدامات  مهمترین 
متناسب  سازماني  فرهنگ  ایجاد  را  شرکت 
جوي  ایجاد  و  برق  صنعت  متعالي  اهداف  با 
مسير  این  در  آرامش  از  سرشار  و  ،فعال  پویا 
دقيق  طور  به  ها  برنامه  پيگيري  و  کرد  عنوان 
سطوح  تا  استراتژیک  سطوح  از  شاخصمند  و 
برشمرد. اقدامات  ترین  اصولي  از  را  عملياتي 

که  روشي  هر  از  مالي  منابع  تامين  وي 
باشد را مورد تاکيد قرارداد  قابليت اجرا داشته 
ظرفيتهاي  به  اتکاء  با  اميدوارم  داشت:  اظهار  و 
انساني شرکت و همکاري خوب  نيروي  عظيم 
شرکتهاي توزیع که به همگي آنها ارادت دارم 
بتوانم منشاء خير و اثر باشم. در این مراسم مهندس 
مدیرعامل  و  مدیره  هيات  ریيس  متولي زاده 
مهندس آرش  اعطاي حکمي  با  توانير  شرکت 
برق  شرکت  عامل  مدیر  عنوان  به  را  کردي 
منطقه اي تهران معرفي و طي لوحهاي جداگانه 
خوش  غالمرضا  مهندس  ارزشمند  خدمات  از 
قسمت  رسول  مهندس  و  مدیرعامل  خلق 
کرد. قدرداني  شرکت  این  سابق  سرپرست 
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انتصاب نخستین مدیرعامل زن در صنعت برق کشور

با اعالم وزیر نیرو درخصوص انتخاب نخستین 
هاجر  مهندس  برق،  و  مدیرعامل صنعت آب 
عبدی با حکم مدیرعامل شرکت توانیر به عنوان 
مدیرعامل توزیع برق هرمزگان منصوب شد.

 # پویش  دهم  هفته  در  اردکانيان  دکتر 
انتخاب یک  ایران، خبر  –الف- ب-  هرهفته  
یکی  برای  فراخوان  طریق  از  را  زن  مدیرعامل 
که  داد  رسانه ها  به  برق  و  آب  شرکت های  از 
عبدی  نخستين  هاجر  مهندس  انتخاب،  این  با 
صنعت  تاریخ  در  که  است  زنی  مدیرعامل 
منصوب  مدیرعامل  عنوان  به  کشور  برق 
از سوی مهندس  انتصاب وی  می شود و حکم 
مدیرعامل  و  مدیره  هيات  ریيس  متولی زاده 
به  عبدی  مهندس  و  صادر  توانير  شرکت 
برق  نيروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  عنوان 
کرد. آغاز  را  خود  کار  هرمزگان  استان 

همزمان  بهره برداری  مراسم  در  نيرو  وزیر 
چارچوب  در  برق  و  آب  صنعت  طرح   ۴3 از 
ب-  الف-  هرهفته-   # پویش  از  هفته  دهمين 
ایران در استان های خوزستان، خراسان شمالی و 
مازندران که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار 
همکار  بانوان  از  گفت:  زمينه  همين  در  شد، 
ستادی  مدیریت های  در  داریم  هم  فراوان  که 
می کنيم،  استفاده  برق  و  آب  شرکت های  و 
ستادی  حوزه  در  بسياری  مدیران کل  اکنون 
مدیره  هيات های  در  و  هستند  بانوان  بين  از 
دارند. حضور  بانوان  این  از  شرکت ها  همه 

وزارتخانه  این  رویکرد  از  نيرو  وزیر 
حوزه  در  زن  مدیران  بکارگيری  برای 

در نهمین هفته پویش # هرهفته- الف- ب- ایران

6 نیروگاه خورشیدی 
در استان فارس به بهره برداری رسید

هرهفته-  # پویش  از  هفته  نهمین  در 
در  خورشیدی  نیروگاه   6 الف-ب-ایران، 
استان فارس مورد بهره برداری قرار گرفت.

خورشيدی  نيروگاه هاي  شامل  طرح ها  این 
دارندگان،  مگاواتی   1۰ الرستان،  مگاواتی   1۰
ترکان،  مگاواتی   2 اقليد،  کيلوواتی   ۵۰۰
خورشيدی  نيروگاه  و  المرد  مگاواتی   1۰
با  نی ریز،  صنعتی  شهرک  کيلوواتی   ۵۰۰
وزیر  معاون  ساتکين  دکتر  گزارش  ارئه 
تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  ریيس  و 
به  طرح  محل  از  برق  انرژی  بهره وری  و 
ریيس جمهور و وزیر نيرو به بهره برداری رسيد.
سرمایه گذاری 14 هزار و 3۰۰ میلیارد 

تومانی برای ساخت نیروگاه های 
خورشیدی در کشور

وزیر نيرو از سر مایه گذاری 1۴ هزار و 3۰۰ 
ساخت  برای  خصوصی  بخش  تومانی  ميليارد 
داد. خبر  کشور  در  خورشيدی  نيروگاه های 

بهره برداری  مراسم  در  اردکانيان  دکتر 
برق  و  آب  صنعت  طرح   1۰ از  همزمان 
از  نهمين هفته  استان های فارس و کرمانشاه در 
صورت  به  هرهفته-الف-ب-ایران   # پویش 

ریيس جمهور  حضور  با  ویدئوکنفرانسی 
سرمایه گذاری،  این  نتيجه  افزود:  شد،  برگزار 
در  تجدیدپذیر  نيروگاه  مگاوات   ۸3۴
دولت  اقدامات  درصد   9۵ و  است  مدار 

است. شده  محقق  تاکنون  بخش  این  در 
طرح   6 از  بهره برداری  به  اشاره  با  وی 
بخش  سرمایه گذاری  با  خورشيدی  نيروگاه 
فارس  استان  در  مراسم  این  طی  خصوصی 

سه  پویش  چارچوب  در  تاکنون  گفت: 
رسيده  بهره برداری  به  خورشيدی  نيروگاه 
می رسد. نيروگاه   9 به  امروز  طرح های  با  که 

اکنون  هم  نيرو،  وزیر  گفته  به 
ساخت  برای  خصوصی  شرکت   16۰
نيروگاه های  بهره برداری  و  تجهيزات 
دارند. فعاليت  کشور  در  خورشيدی 
دکتر اردکانيان تصریح کرد: وزارت نيرو 
که  خصوصی   شرکت های  از  برق  خریدار 
فعاليت های  سایر  و  تجهيزات  ساخت  برای 
شده اند  تاسيس  تجدیدپذیر  نيروگاه های 
خریداری  هم  تضمينی  صورت  به  و  است 
می بندیم. هم  بلندمدت  قرارداد  می کند، 

مگاواتی  به  نيروگاه ها  تقسيم بندی  با  وی 
کيلوواتی  نيروگاه های  گفت:  کيلوواتی  و 
است  خوبی  فرصت  و  دارند  کمتری  ظرفيت 
که حتی بخش هایی که تثبيت جمعيت در آنها 
ضرورت دارد، اعم از مناطق مرکزی و شرقی 
جهت  در  سازمان ها  سایر  کمک  با  کشور 
این  آنها  معيشت  حفظ  و  جمعيت  استقرار 
سرمایه گذاری  که  شود  انجام  سرمایه گذاری 
است. بهره برداران  و  مردم  برای  سودآوری 

هاجر  مهندس  انرژی،  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  حضور  با  مراسمی  در 
شد. معرفی  هرمزگان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  جدید  مدیرعامل  عنوان  به  عبدی 

معرفی  ضمن  مراسم  این  در  حائری  مهندس  هرمزگان،   برق  توزیع  عمومی  روابط  به  گزارش 
و  سابق  مدیرعامل  ذاکری  محمد  تالش های  از  تقدیر  و  هرمزگان  برق  توزیع  جدید  مدیرعامل 
برق،  نيروی  توزیع  شرکت های  کارکنان  تالش  با  گفت:  شرکت  این  سرپرست  رنجبر  عليرضا 
در  یافت.  کاهش  درصد   1۰ زیر  به  و  شد  رقمی  تک  کشور  در  بار  نخستين  برای  شبکه  تلفات 
در  مهمی  گام  اقتصادی  شرایط  با  توجه  با  که  یافت  کاهش  درصد   9.۸ به  ميزان  این  گذشته  سال 
مصرف  صحيح  مدیریت  با  گذشته  سال  افزود:  وی  می شود.  محسوب  شبکه  وری  بهره  افزایش 
معادل  کاهش  ميزان  این  که  یافت  کاهش  مگاوات   ۸۰۰ و  هزار   3 شبکه  بار  پيک  کشور،  در  برق 
از  نيرو، هدف  وزیر  معاون  به گفته  بود.  مگاواتی  هزار 2۰۰   ۵ نيروگاه  احداث یک  در  صرفه جویی 
است. اجتماعی  توسعه  و  مردم  رفاه  افزایش  شبکه،  پایداری  حفظ  برق  عالوه  مصرف  مدیریت 

کشور  در  ضعيف  فشار  شبکه  کيلومتر  هزار   36۰ حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  حائری  مهندس 
کاهش  بر  عالوه  و  شده  تبدیل  خودنگهدار  کابلی  شبکه  به  آن  کيلومتر  هزار   12۰ که  دارد  وجود 
قرار  به دليل  استان هرمزگان  افزود:  دارد.وی  بسزایی  تاثير  مبلمان شهری  زیبا سازی  انرژی در  تلفات 
که  باالست  بسيار  رطوبت  با  شرجی  هوایی  و  آب  دارای  ساحلی  نوار  در  آن  مناطق  اکثر  گرفتن 
دهد. افزایش  مالحظه ای  قابل  طور  به  را  شبکه  اطمينان  ضریب  توانسته  خودنگهدار  شبکه  اجرای 

معاون وزیر نيرو ادامه داد: استان هرمزگان به لحاظ شرایط خاص اقليمی وضعيف متفاوتی با سایر 
استان ها در بخش های توليد، انتقال و توزیع برق دارد. در بخش توليد توانستيم نيروگاه های خود را همگام 
با نيروگاه های روز دنيا تجهيز کنيم، در بخش های انتقال و توزیع و به  ویژه در تلفات و مدیریت پيک بار 
نيز اقدامات قابل توجهی در استان هرمزگان انجام شده است.گفتنی است مهندس هاجر عبدی نخستين 
بانوی صنعت برق کشور است که از سوی مدیرعامل شرکت توانير به این سمت منصوب شده است.

وزارت  تابع  و  عامل  شرکت های  و  ستادی 
یک  عنوان  به  گفت:  و  داد  خبر  نيرو 
در  بار  نخستين  برای  جدید،  کار  و  ساز 
و  آب  صنعت  تاریخ  در  و  نيرو  وزارت 

مدیرعامل  عنوان  به  بانوان  از  یکی  برق، 
می کند. کار  به  آغاز  شرکت ها  از  یکی 
و  ارزنده  بسيار  کار،  این  داد:  ادامه  وی 
است  مبارکی  اتفاق  و  بود  خواهد  تاثيرگذار 

از  بخش  این  که  این  برای  را  مسير  قطعا  که 
آب  صنعت  و  نيرو  وزارت  شایسته  نيروهای 
منشا  پيش  از  بيش  آینده  در  بتوانند  برق  و 
کرد. خواهد  باز  باشند،  خدمتگذاری  و  اثر 

از  بيش  از  شد:  یادآور  اردکانيان  دکتر 
فراخوان  عنوان  با  را  فرآیندی  گذشته  سال  دو 
ستاد  سطح  در  مدیرانمان  انتصاب  و  انتخاب 
تاکنون  که  کردیم  تدوین  شرکت ها  و 
معاون  حتی  و  مدیرکل  و  مدیرعامل   1۰1
عمومی  فراخوان  سيستم  این  طریق  از  وزیر 
کردند. آغاز  را  خود  فعاليت  و  شدند  انتخاب 

توفيقی که  اثر  در  داشت:  اظهار  نيرو  وزیر 
و  ایجاد شد  امر  این  در  پذیرشی که  و  حاصل 
اثرات مثبتی که از حيث افزایش اعتماد به نفس 
افراد شایسته داشت، در این فرآیند، افراد، صرفا به 
اتکای توانمندی های خودشان معرفی، شناسایی 
و انتخاب می شوند و کارشان را آغاز می کنند.
وی همچنين گفت: امسال موفق شدیم این 
تنها در سطح مدیران  نه  را توسعه دهيم و  کار 
دستورالعمل های  قالب  در  که  شرکت ها  عامل 
شرکت ها  همه  اخير،  هفته های  در  ابالغی 
موظف شدند برای همه مدیریت های خود حتی 
انتخاب  برای  روش  این  از  هم  شهرستان ها  در 
همکاران خود استفاده کنند که موجب خير و 
برکت در نظام اداری و وزارت نيرو خواهد شد 
دستگاه ها  سایر  را  این  از  بهتر  و  سيستم  این  و 
ما  داد.  خواهند  قرار  عمل  مورد  سازمان ها  و 
اثر این کار را  در سازمان دولتی پس از مدتی 
دید.  خواهيم  شایسته گزینی  استقرار  قالب  در 

با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

مدیرعامل جدید 
شرکت توزیع برق هرمزگان معرفی شد
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شرکت توانیر، عملکرد فن آور  )استارت آپ ها( 
در مدیریت مصرف برق را روزانه بررسی می کند

شرکت هاي  فراخوان  پي  در 
طرح  اجراي  جهت  برق  توزیع 
و  خانگي  مشترکان  مشارکت  افزایش 
بار  پاسخگویي  برنامه هاي  در  تجاري 
فعالیت هاي  تجمیع کننده،  نهادهاي 
 15 در  تجمیع کنندگان  اجرایي 
شرکت توزیع با 442 مگاوات قرارداد 
در  نیز  توزیع  شرکت   18 و  شد  آغاز 
قرارداد  مگاوات   613 تکمیل  آستانه 
دارند. قرار  اجرایي  عملیات  آغاز  و 

شرکت  خبری  پایگاه  به گزارش 
دفتر  برنامه  کنترل  گروه  ریيس  توانير، 
مشترکان  خدمات  و  مصرف  مدیریت 
پيک سایي  طرح  اجراي  توانير،  شرکت 
شرکت هاي توزیع با کمک استارت آپ ها 
بر اساس سهميه بندي تعيين شده اعالم  را 
مگاوات   1۴۸ با  سهميه  بيشترین  که  کرد 
و  بزرگ  تهران  برق  توزیع  به  کاهش 
به  کاهش  مگاوات   ۸ با  سهميه  کمترین 
است. یافته  اختصاص  ایالم  برق  توزیع 

اهميت  بر  تاکيد  با  جمالزاده  خانم 
و  خانگي  حوزه هاي  در  پيک سایي 
حدود  اشتراک  ميليون   31 با  که  تجاري 
ساعات  در  شبکه  مصرفي  بار  درصد   ۵۰
آخرین  به  مي شود،  شامل  را  بار  اوج 
توزیع  شرکت هاي  بهره گيري  وضعيت 
بار  مدیریت  به منظور  استارت آپ ها  از 
افزود:  و  کرد  اشاره  تابستان  پيک  در 
برق  توزیع  شرکت هاي  تمامي  تاکنون 
کردند  اقدام  فراخوان  اعالم  به  نسبت 
شرکت هاي  شامل  توزیع  شرکت   1۵ و 
خراسان  مشهد،  شهرستان  برق  توزیع 

رضوي، گلستان، مازندران، تهران، البرز، قم، 
خوزستان،  بختياري،  و  چهارمحال  اصفهان، 
با  بزرگ  تهران  و  زنجان  بوشهر،  ایالم، 
مجموع ۴۴2 مگاوات موفق به عقد قرارداد با 
شرکت هاي تجميع کننده شدند و فعاليت هاي 
است. شده  آغاز  شرکت ها  این  اجرایي 
مجموع  با  توزیع  شرکت   1۸ افزود:  وي 
درحال  ابالغي،  سهميه  مگاوات   613
هستند  کننده  تجميع  انتخاب  و  شناسایي 
تجهيزات  و  طرح  محدوده  تاکنون  و 
در  و  کرده  مهيا  را  نياز  مورد  اندازه گيري 
تجميع  شرکت هاي  با  قرارداد  انعقاد  آستانه 
دارند. قرار  اجرایي  عمليات  آغاز  و  کننده 

بارگذاري  به  توجه  با  جمالزاده،  گفته  به 
تجميع کنندگان  عملکرد  گزارش  فرمت 
 11 از  بخش  این  گزارش هاي  سامانه،  در 
نتایج  و  دریافت  مکانيزه  به طور  جاري  تير 
مي شود. اعالم  روزانه  به طور  عملکرد 
براي  روش  این  اینکه  به  اشاره  با  وي 
تجاري  و  خانگي  مشترکان  براي  بار  نخستين 
و بنا بر دستور وزیر نيرو براي 1۰۰۰ مگاوات 
مدیریت  با  و  توانير  سوي  از  سایي  پيک 
طرح  مجري  عنوان  به  توزیع  شرکت هاي 
ابالغ  ضمن  تاکنون  گفت:  مي شود،  اجرا 
در  توزیع  شرکت هاي  به  الزم  رویه هاي 
توزیع  شرکت هاي  سهميه  گذشته،  سال  آذر 
این طریق  از  پيک سایي  مگاوات   12۰۰ براي 

صالحيت  احراز  شيوه نامه  و  شده  مشخص 
شرکت هاي تجميع کننده و فرمت فراخوان و 
تجميع کنندگان  با  توزیع  شرکت هاي  قرارداد 
مدیرعامل  امضاي  با  و  تدوین  نيز 
شد. ابالغ  گذشته  خرداد  اواسط  توانير، 
از  استفاده  را  برنامه  این  اساس  جمالزاده 
پاسخگویي  برنامه هاي  اجرایي  روش هاي 
و  خانگي  مشترکان  مشارکت  منظور  به  بار 
ساعات  طي  برق  مصرف  کاهش  در  تجاري 
مصرف  کاهش  لزوما  که  کرد  عنوان  پرباري 
مي تواند  مشترک  و  نمي شود  شامل  را 
از  استفاده  مصرف،  ميزان  در  تغيير  بدون 
لباسشویي  ماشين هاي  مانند  برقي  لوازم 
بار  اوج  غير  زمان هاي  به  را  ظرفشویي  و 
کند. دریافت  پاداش  آن  قبال  در  و  منتقل 

و  خانگي  مشترکان  گسترده  حجم  وي 
بدون  و  هوشمند  کنتور  فاقد  غالبا  که  تجاري 
از  را  هستند  بار  پروفيل  اندازه گيري  قابليت 
در  بار  پاسخگویي  برنامه هاي  اجراي  موانع 
این بخش برشمرد و تغيير الگو و اصالح رفتار 
نيازمند  را  مشترکان  از  بخش  این  مصرفي 
کرد  عنوان  خالقانه  و  نوآورانه  روش هاي 
اقليمي  ویژگي هاي  منطقه،  نوع  به  بسته  که 
است. متفاوت  محيطي  شرایط  و  فرهنگي  و 
براساس  رو  این  از  افزود:  جمالزاده 
فن آوري  و  علمي  معاونت  تفاهم نامه 
و  کسب  نيرو،  وزیر  با  جمهوري  ریاست 

نهادهایي  و  شد  ایجاد  جدیدي  کار 
فن آور  که  استارت آپ ها  عنوان  تحت 
تجميع کنندگان  عنوان  به  هستند  خالق  و 
این  در  فعاليت  اجازه  بار،  پاسخگویي 
نمایندگي  به  مشترکان  با  تعامل  و  عرصه 
را دریافت کردند. توزیع  از شرکت هاي 

را  تجميع کننده  نهادهاي  وي 
کرد  عنوان  استارت آپي  شرکت هاي 
راه  مشترکان،  مشارکت  جلب  براي  که 
حل هاي نوآورانه دارند و احراز صالحيت 
نوآوري ها  بودن  کارا  براساس  آنها 
مي شود. انجام  خالقيت هایشان  و 

ازاي  به  تعهد  پاداش  جمالزاده 
این  براي  کاهش  کيلووات ساعت  هر 
هر  در  ریال   1۰۰۰ برابر  را  شرکت ها 
آن  بر  عالوه  که  کرد  عنوان  ساعت 
مشارکت  پاداش  بابت  نيز  ریال   2۰۰۰
خواهد  لحاظ  یافته،  کاهش  بار  به  نسبت 
ميليارد   ۵ معادل  مثال  عنوان  به  که  شد 
کاهش  مگاوات   ۸ بابت  پاداش  ریال 
تصریح  است.وي  ایالم  برق  توزیع  در 
اجرایي  روش  به  بسته  پاداش  این  کرد: 
یا  مستقيم  به طور  یا  کننده  تجميع  نهاد 
یا  مي شود  پرداخت  مردم  به  غيرمستقيم 
مناطق  همان  در  مشترکان،  نظر  جلب  با 
خيرخواهانه  و  المنفعه  عام  امور  صرف 
از  کار، حمایت  بچه هاي  به  مانند کمک 
تجهيزات  خرید  العالج،  صعب  بيماران 
تبدیل  محروم،  مناطق  براي  بيمارستاني 
غيره  و  مصرف  کم  به  التهابي  المپ هاي 
شده و نتایج آن اطالع رساني خواهد شد.

نشست مدیرعامل برق منطقه ای یزد با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در  یزد  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  مجمع 
صنعت  پیش روی  چالش های  به  اشاره  با 
راهکاری  را  انرژی  بهینه سازی  برق، 
دانست. چالش ها  این  کاهش  برای  برتر 

منطقه  ای  برق  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شرکت  مدیرعامل  اسدی  مهندس  یزد، 
را  یزد  منطقه  ای  برق  رسالت  نشست،  این 
به شبکه  نيروگاه ها  از  الکتریکی  انرژی  انتقال 
مبادله  همچنين  و  بزرگ  مشترکان  و  توزیع 
برق در شبکه سراسری دانست که شبکه های 
فوق  و  انتقال  خط   11 با  شرکت  این  برق 
است. ارتباط  در  استان های همجوار  با  توزیع 

وی ضمن ارائه گزارش از تعداد مشترکان 
توليد  نيروگاه های  ظرفيت  استان،  برق 
پراکنده و نيروگاه های خورشيدی استان یزد؛ 
نيروگاه های  ظرفيت  لحاظ  از  را  استان  این 
کرد  بيان  کشوری  اول  رتبه  در  خورشيدی 
در  بار مصرفی  از  ۸2 درصد  و گفت: حدود 

می شود  مصرف  کشاورزی  و  صنعت  بخش 
در  برق  مصرف  نشان دهنده  موضوع  این  که 
است. یزد  استان  در  اشتغال زا  و  مولد  بخش 

صنایع،  عملياتی  ذخيره  طرح های  اسدی، 
تعطيالت  طرح های  بار،  اوج  طرح های 

تشویقی  مختلف  طرح های  سایر  و  تعميرات 
پيک  از  موفق  گذر  راهکار های  جمله  از  را 
موثر  تعامل  همچنين  کرد.  اعالم  تابستان  بار 
و  فعال کردن  نخبگان،  و  جامعه  با  دوسویه  و 
استفاده از ظرفيت شرکت های خدمات انرژی 

برای  دانش بنيان  شرکت های  استارت آپ ها،  و 
راهکار های  از جمله  را  انرژی  کاهش مصرف 
دیگری دانست که می توان برای استفاده بهينه از 
انرژی در صنعت برق استفاده کرد. وی در ادامه 
مگاوات   3۵۰ حدود  قرارداد  عقد  به  اشاره  با 
ميزان  این  از  گفت:  خورشيدی  نيروگاه های 
و  گرفته  قرار  مدار  در  نيروگاه  مگاوات   ۵۸.۵
 99 تابستان  پایان  تا  نيز  مگاوات   1۰ حدود 
اضافه خواهد شد و در حال تالش برای استفاده 
هستيم. نيروگاه ها  این  از  بهينه  بهره برداری  و 

استان  مصرف  و  توليد  تراز  افزود:  وی 
برق  توليد  شرایط  و  دما  مصرف،   نياز  حسب 
در کشور، توسط دیسپاچينگ ملی و شرکت 
هر  استان  بار  پيک  و  می شود  تعيين  توانير 
هفته و روزانه به طور جدی پایش و گزارش 
مدیریت  با  بتوانيم  اميدواریم  و  می شود 
استان  ادارات  در  خصوصا  مصرف،  بهتر 
و  کرده  عبور   99 سال  بار  پيک  از  خوبی  به 
باشيم. تابستان  بار  پيک  از  موفق  گذر  شاهد 

رتبه برتر برق باختر در شاخص عملکرد صحیح سیستم هاي حفاظتي شبکه انتقال 
معاون بهره برداري برق منطقه اي باختر به استناد گزارش عملکرد سال 9۸ شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران از کسب رتبه برتر در سطح شبکه انتقال برق کشور در شاخص 
عملکرد صحیح سیستم هاي حفاظتي در بازه زماني سه ساله )از سال 96 لغایت 9۸( خبر داد.
به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي باختر، جعفر نصرتيان گفت: برق باختر در زمينه 
شاخص عملکرد صحيح سيستم هاي حفاظتي در سطح  شبکه انتقال برق کشور با کسب عملکرد 
صحيح حفاظتي 91.۸3 درصدي باالترین رتبه را در سطح شبکه انتقال برق به خود اختصاص 
افزود: براساس  داد در حاليکه ميانگين این شاخص در کل کشور ۸3.۰9 درصد است.وی 
بدون گسترش  باختر  برق  در حوزه  انتقال  9۰ درصد خروج خودکار شبکه  همين گزارش 
به دست آورد. باختر رتبه دوم کشوري را  بوده که برق  خاموشي و بدون اعمال خاموشي 

دوم  رتبه  باختر  منطقه اي  برق  ترانسفورماتورها  خودکار  خروج  شاخص  در  همچنين 

است.  کرده  کسب  ترانسفورماتورها  خودکار  خروج  ميزان  کمترین  لحاظ  به  را  کشور 
گفت:  مذکور  گزارش  براساس  شبکه  بهبود  قابل  نقاط  به  اشاره  با  نصرتيان 
به  نياز  فرسودگي  و  خطوط  قدمت  دليل  به  انتقال  خطوط  خودکار  خروج  بخش 
بخش  این  بتوانيم  الزم  منابع  تخصيص  با  اميدواریم  که  دارند  اصالح  و  بهينه سازي 
باشيم. داشته  بهتري  عملکرد  شبکه  پایداري  در  و  اصالح  مطلوب  نحو  به  هم  را 
مبتني  بهره برداري  فعاليت هاي  سيستمي  رویکرد  شرکت،  این  در  افزود:  وی 
عملياتي  کامل  طور  به  نرم افزار  این  که  است  بهره برداري  جامع  نرم افزار  بر 
دارد. قرار  کار  دستور  در  آن  قابليت هاي  بهبود  و  ارتقا  بعدي  گام  در  و  شده 

الیه  حوادث  تعداد  ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  گزارش  براساس  است  گفتنی 
انتقال برق منطقه اي باختر در سال 9۸ به ميزان 2۵ درصد نسبت به سال 9۷ کاهش یافته است.
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منطقه ای سمنان  برق 
مدیر  تابستان  فصل  آغاز  با  همزمان   *
برنامه  در  حضور  با  سمنان  منطقه ای  برق  عامل 
سمنان،  مرکز  سيمای  خبری  ویژه  گفت وگوی 
کرد. تشریح  را  استان  در  برق  صنعت  وضعيت 
صنعتی  به  اشاره  با  صباغ  سيدعلی اکبر  مهندس 
از  بيش  خوشبختانه  گفت:  سمنان  استان  بودن 
بخش  در  استان،  الکتریکی  انرژی  درصد   ۷۰
نشان دهنده  که  می شود  مصرف  صنعتی  و  توليدی 
است.  استان  این  در  برق  از  مطلوب  استفاده 
فراهم  در  را  توليد  جهش  عملی  تحقق  وی، 
کردن زمينه های توليد دانست و افزود: این شرکت 
برق  تا  است  صدد  در  خود  کارکنان  تالش  با 
مصرفی همه مشترکان، به ویژه صنایع را تأمين کند.

در  برق  به رشد مصرف  اشاره  با  مهندس صباغ 
استان نسبت به سال گذشته، گفت: افزایش مصرف 
با  قبل  سال  از  زودتر  ماه  یک  سال جاری،  در  برق 
افتاد و چنانچه  مصرفی بيش از 6۰۰ مگاوات اتفاق 
روند رشد مصرف ادامه پيدا کند، مجبور به اعمال 
شد.  خواهيم  مشترکان  برق  در  محدودیت هایی 

برق منطقه ای غرب
برنامه  در  حضور  با  غرب  منطقه ای  برق  عامل  مدیر   *
تحليل  با  گفت:  کرمانشاه  مرکز  صداوسيمای  شهر«  »صدای 
مصرف  اوج  از  عبور  براي  شده  ارائه  راهکارهاي  ارزیابي  و 
رویکردهاي  اتخاذ  و  مصرف  بهينه  مدیریت  تابستاني، 
است. اولویت  در  برق  پایدار  انتقال  و  تامين  در  مثبت 
بين شرکت  همراهی  و  افزود: همدلی  اسدی  علی  مهندس 
کشور  غرب  توزیع  شرکت هاي  و  غرب  منطقه اي  برق 
مدیریت  براي  الزم  بسترهاي   99 تابستان  بار  مدیریت  براي 
فناوری  از  استفاده  همچنين  کرده،  فراهم  را  مصرف  بهينه 
بخشي  آگاهي  و  مصرف  بهينه  مدیریت  براي  روز  دانش  و 
رویکردهایي  برق  مشترکين  مصرف  مدیریت  براي  عمومي 
بهينه  انتقال  و  تامين  به  آن  به  اتکا  با  مي توان  که  است 
داشت. اطمينان  آن  به  رو  پيش  تابستان  در  ویژه  به  برق 

توزیع برق تهران بزرگ
سهروردی  برق  منطقه  بين  تفاهم نامه ای  امضای  با   *
کارکنان،  آموزش  ضمن  تهران،   1۰ منطقه  شهرداری  و 
بازیافت،  برای  و  تفکيک  منطقه،  این  خشک  پسماندهای 
شد. خواهد  تحویل  مزبور  شهرداری  پسماند  واحد  به 
با  رابطه  در  سهروردی  برق  منطقه  مدیر  احسانی؛  مهرداد 

کاهش  هدف  با  گفت:  منطقه  این  پسماندهای  تفکيک  طرح 
کمک  و  اداری  فعاليت های  از  مانده  جا  به  پسماندهای  توليد 
با  تفاهم نامه ای  امضای  با  خشک،  زباله های  بازیافت  به 
این  از   1۰ منطقه  شهرداری   3 ناحيه  پسماند  مدیریت  واحد 
تفکيک  سهروردی،  برق  منطقه  در  توليدی  زباله های  پس 
شد. خواهد  تحویل  مزبور  شهرداری  به  بازیافت  منظور  به  و 

با  اداری  تجهيزات  از  بهتر  استفاده  منظور  به  همچنين 
تفکيک  چگونگی  با  آشنایی  و  زباله  توليد  کاهش  هدف 
شهرداری  کارشناس  حضور  با  بازیافت،  روند  و  پسماند 
داده شد. منطقه  این  به کارکنان  1۰، آموزش های الزم  منطقه 

توزیع برق یزد
یزد  برق  نيروی  توزیع  خواهران  بسيج  مسوول   *
خواهران  پژوهشی  تخصصی  کارگروه  تشکيل  درخصوص 
گفت:  دانش افزایی  فعاليت های  به  بسيج  ورود  و  بسيجی 
عنوان  به  برق  مصرف  مدیریت  بر  فردی  تاب آوری  موضوع 
و  گرفت  قرار  بسيج  پژوهشی  دستورکار  در  مهم  اقدام  یک 
وصول  راهکارهای  بحث  دو  کارگروه  این  اعضای  از  تن  دو 
سيليکون  خوردگی  بررسی  همچنين  و  سریعتر  مطالبات 
کرد. خواهند  دنبال  جدیت  با  نيز  را  توزیع  شبکه های  در 

در  دانشی  فعاليت های  افزایش  آقایی  سادات  فهيمه 

راه اندازی ترانسفورماتور جایگزین 
در پست حادثه دیده ملک مکان شیراز 

منطقه ای  برق  بهره برداری  معاون 
ترانسفورماتور  اینکه  بیان  با  فارس 
نیاز  مورد  تجهیزات جایگزین  و  جدید 
حادثه  تاسیسات  تعمیر  و  ترمیم  برای 
دیده پست برق ملک مکان شیراز تامین 
وارد  تجهیزات  این  گفت:  است،  شده 
پست شده و طی یک برنامه زمان بندی 
تجهیزات  و  ترانسفورماتور  روزه   ۱۵
می شود. راه اندازی  و  نصب  جدید 

برق  عمومی  روابط  گزارش  به 
روغنيان  حمزه  مهندس  فارس ،  منطقه ای 
برق  در  متخصصان  تالش  همه  گفت: 
یک  در  تا  است  این  فارس  منطقه ای 
راه اندازی  کار  منظم  و  منسجم  عمليات 
با   63.23۰ جدید  ترانسفورماتور 
پست  در  آمپر  مگاولت   16۰ قدرت 
به  آینده  هفته  دو  تا  شيراز  مکان  ملک 
یک  عمليات  این  اجرای  برسد،  سرانجام 
در  می طلبد،  جمعی  کار  ماهه  دو  فرایند 
سعی  شرکت  این  متخصصان  که  حالی 
آغاز  )از  روزه   2۰ افق  یک  در  دارند 
برسانند. سرانجام  به  را  عمليات  حادثه( 

پست  در  حادثه  بروز  با  افزود:  وی 
کاهش  برای  شيراز،  مکان  ملک 
در  بار  مدیریت  ناخواسته  خاموشی های 
 1۰۰ حدود  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
شيراز  مکان  ملک  پست  از  برق  مگاوات 
شد  منتقل  شيراز  ایستگاه های  سایر  به 
نشود.  ایجاد  برق  توزیع  در  اختاللی  تا 
 1۰۰ مدیریت  داد:  ادامه  روغنيان 
حادثه  این  بروز  از  بعد  برق  مگاوات 
برق  مصرف  معادل  آتش سوزی، 
بزرگ  گرمسيری  شهرستان  سه  حداقل 
گسترده  کار  با  این  بر  بنا  است،  فارس 
شده  برنامه ریزی  و  منسجم  هماهنگی  و 
درصدی   1۰ حدود  افزایش  همچنين  و 
در  تا  شده  سعی  انتقال  خطوط  ظرفيت 
حادثه  بروز  زمان  از  شيراز  برق  تامين 
نشود. ایجاد  خللی  تاکنون  آتش سوزی 

و  نصب  برای  اینکه  بيان  با  وی 
 63.23۰ جدید  ترانسفورماتور  راه اندازی 
توان  از  آمپر  16۰مگاولت  قدرت  با 
استفاده  بومی  و  داخلی  متخصصان 
عين  در  حادثه  این  گفت:  است،  شده 

تابستانی  برق  پرمصرفی  شرایط  در  که  حال 
مصرف  اوج  روزهای  به  نزدیک شدن  و 
تمرین  عنوان  به  اما  بود  ناخوشایندی  رخداد 
استان  در  برق  تجهيزات  و  تاسيسات  آمادگی 
انتقال  فارس نشان داد که متخصصان تامين و 
برای  الزم  آمادگی  از  استان  دراین  برق 
دارند. را  سخت  و  حساس  شرایط  با  مقابله 
رعایت مصرف بهینه برق در سازمان ها 

و ادارات دولتی به عنوان یک الگو
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
و  صرفه جویی  لزوم  بر  اشاره  با  فارس 
و  دولتی  ادارات  در  برق  بهينه  مصرف 
بهينه  مصرف  رعایت  گفت:  سازمان ها 
دولتی  ادارات  و  سازمان ها  در  برق 
شود. مطرح  الگو  یک  عنوان  به  باید 

عمومی،  روابط  همين  گزارش  به 
ادارات  به  بخشنامه ای  در  قاسم پور  عبدالرضا 
استان  یادآوری  شورا  عضو  سازمان های  و 
استفاده  و  گرما  فصل  آغاز  با  گفت:  فارس 
برق  مصرف  ميزان  سرمایشی  وسایل  از 
می یابد  افزایش  مالحظه ای  قابل  طور  به 
برق  مصرف  از  توجهی  قابل  بخش  که 
است. دولتی  ادارات  و  سازمان ها  به  مربوط 

سال های  تجربيات  براساس  همچنين 
گذشته، رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی 
در  بسزایی  تاثير  سازمان ها  و  ادارات  در 

عنوان  به  می تواند  و  دارد  مصرف  کاهش 
باشد.  شهروندان  سایر  مصارف  برای  الگویی 
برای  تمهيدات  این  اتخاذ  افزود:  وی 
تابستان  در  احتمالی  خاموشی  از  جلوگيری 
و  دارد  ضرورت  فارس  استان  در  رو  پيش 
تامين  و  توليد  امکانات  و  تاسيسات  حفظ  به 
می کند. کمک  نيز  برق  توزیع  و  انتقال  و 
شامل:  روش هایی  انجام  با  افزود:  وی 
سيستم هاي  خاموش کردن  بر  تأکيد  و  کنترل 
از  بعد  اداري  لوازم  و  روشنایي  سرمایشي، 
 2۴ بين  کار  محل  دماي  تنظيم  اداري،  وقت 
اداري،  اوقات  براي  سانتيگراد  درجه   26 تا 
استفاده از روشنایي طبيعي روز و در صورت 
نياز به روشنایي مصنوعي استفاده از المپ هاي 
و  مسوول  عنوان  به  نفر  یک  انتخاب   ،LED
جهت  اداري  ساختمان  هر  در  انرژي  مدیر 
ميزان  به  توجه  با  مصرف،  کنترل  و  بررسي 
زمان  مدت  گازي،  کولرهاي  برق  مصرف 
در  شود،  رسانده  حداقل  به  آنها  از  استفاده 
زمان روشن بودن سيستم هاي سرمایشي تمامی 
درب ها و پنجره ها بسته باشند و با درزبندي و 
انرژي جلوگيري  اتالف  از  منافذ  عایق کاري 
تمامی ساختمانهای عمومی  در  شود، می توان 
کرد. صرفه جویی  برق  مصرف  در  اداری  و 

مصرف  اوج  گذشته  تابستان  است  گفتنی 
مگاوات   36۰۰ نقطه  فارس  استان  در  برق 

هر  برآوردهای  براساس  اگر  و  بود 
مصرف  افزایش  درصد   ۵ با  ساله 
توليد  توان  باید  امسال  باشيم  روبه رو 
در  انرژی  مگاوات   3۸۰۰ حدود 
بنابراین  باشيم  داشته  را  اوج  ساعت 
و  نيروگاهی  تاسيسات  و  تجهيزات 
 1۸۰ تامين  برای  باید  توزیع  و  انتقال 
گذشته  تابستان  از  بيشتر  انرژی  مگاوات 
و  توليد  توان  که  حالی  در  باشد  آماده 
بيشتر  امسال  تابستان  در  انرژی  تامين 
است. شده  برنامه ریزی  عدد  این  از 

نشست کارگروه  برگزاری 
مدیریت هماهنگی اوج مصرف

فارس  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
مدیریت  کارگروه  نشست  سومين  در 
تحليل  با  مصرف  اوج  هماهنگی 
شده  ارائه  راهکارهای  ارزیابی  و 
تابستانی  مصرف  اوج  از  عبور  برای 
اتخاذ  و  مصرف  بهينه  مدیریت  گفت: 
انتقال  و  تامين  در  مثبت  رویکردهای 
اوج  نقطه  از  عبور  برای  برق  پایدار 
است.  اولویت  در  تابستانی  مصرف 
عمومی،  روابط  همين  گزارش  به 
اینکه  بر  تاکيد  با  نصيری  غالمرضا 
رهبری  معظم  مقام  فرامين  با  مطابق 
توليد  جهش  و  سال  شعار  به  باید  امسال 
جهش  گفت:  باشيم،  داشته  ویژه  توجه 
برای  الزم  بستر  کننده  هموار  توليد 
است،  تابستانی  مصرف  اوج  از  عبور 
مدیریت  کنار  در  سال  شعار  تحقق 
کند  فراهم  شرایطی  می تواند  مصرف 
برق  مصرف  بيشتر  و  بهتر  اطمينان  با  که 
کنيم. مدیریت  را  رو  پيش  تابستان  در 

همراهی  و  همدلی  افزود:  وی 
و  فارس  منطقه ای  برق  شرکت  بين 
بار  مدیریت  برای  توزیع  شرکت های 
مدیریت  برای  الزم  بسترهای   99 تابستان 
همچنين  کرده،  فراهم  را  مصرف  بهينه 
استفاده از دانش و فناوری برای مدیریت 
عمومی  بخشی  آگاهی  و  مصرف  بهينه 
برق  مشترکان  مصرف  مدیریت  برای 
به  اتکا  با  رویکردهایی است که می توان 
ویژه  به  برق  بهينه  انتقال  و  تامين  به  آن 
در تابستان پيش رو به آن اطمينان داشت.
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برای  اساسی  و  برجسته  نقطه  یک  عنوان  به  را  بسيج  حوزه 
با  بسيجی  خواهران  گفت:  و  کرد  توصيف  برق  صنعت 
در  جهادگونه  حرکت  و  موفقيت  به  اميد  خودباوری، 
می گيرند. بهره  ظرفيت ها  همه  از  برق  صنعت  علمی  توسعه 

توزیع برق سمنان
ویژه  مدیریت،  کلينيک  اجرایی  فرآیند   *
شد. برگزار  سمنان  استان  برق  توزیع  شرکت  کارکنان 

سمنان  برق  توزیع  انسانی  منابع  معاونت  سرپرست 
در  نيز  نفر   ۴۸ و  مدیر  تامين  طرح  در  نفر   ۴1 گفت: 
کردند. شرکت  فرآیند  این  در  استعداد  مدیریت  طرح 

مولفه   21 براساس  فوق،  طرح  گفت:  یغمائی  بامداد 
سـنجش  مورد  افراد  مـهارتی  و  شخصيتی  ویژگی  مدیریتی 
طـرح  این  فـواید  از  می شـوند،  ارزیابی  و  گرفته  قرار 
کرد،  اشاره  آموزش  هزینه های  در  صـرفه جویی  به  می توان 
آن  طبق  و  شده  مشخص  فرد  هر  قوت  و  ضعف  نقاط  زیرا 
این  به  پاسخ  طرح  می گيرد.این  فرا  را  الزم  آموزش های 
انجام  شرکت  در  اساسی  برچه  انتصاب ها  که  است  سوال 
منابع  معاون  و  مدیرعامل  برای  مشاوره ای  نقش  یک  و  شده 
دهد. انجام  را  انتخاب ها  آن  مبنای  بر  که  می کند  ایفا  انسانی 

گفت:  نمازجمعه  خطبه های  در  سرخه  جمعه  امام   *

مجازی،  نيروگاه  یک  برق،  اشتراک  هر  مردمی  پویش 
است. مصرف  الگوی  اصالح  جهت  در  ارزشمند  اقدامی 
از  یکی  برق؛  افزود:  بصير  فاطمی  مصطفی  حجت االسالم 
باید  مردم  آحاد  که  می رود  شمار  به  انرژی  مهم  حامل های 
آموزشی  موارد  به  توجه  کنند.  اهتمام  آن  از  بهينه  مصرف  در 
همزمان  استفاده  عدم  ویژه  به  استان  برق  توزیع  شرکت 
مهم  از  مصرف،  اوج  ساعات  در  پرمصرف  برقی  وسایل  از 
در  ادارات  همچنين  است.  مصرف  کاهش  در  نکات  ترین 
برقی  لوازم  خاموش کردن  با  و  باشند  الگو  باید  زمينه  این 
 2۴ روی  گازی  کولرهای  دمای  تنظيم  همچنين  و  غيرضرور 
است. مهم  بسيار  آبی  کولرهای  کند  دور  از  استفاده  و  درجه 

مصرف،  مدیریت  و  صرفه جویی  هفته  مناسبت  به   *
یک  »زیر  تلویزیونی  برنامه  طریق  از  فرهنگی  مسابقه ای 
شد. برگزار  سمنان  مرکز  سيمای  استانی  شبکه  سقف« 
مضمون  با  چهارگزینه ای  سوال  تلویزیونی،  برنامه  این  در 
تابستان  در  برق  مصرف  مدیریت  راهکارهای  مهم ترین 
دمای  تنظيم  آبی،  کولرهای  دورکند  از  استفاده  شامل؛ 
عدم  و  سانتی گراد  درجه   26 تا   2۴ بين  گازی  کولرهای 
بار  پيک  ساعات  در  پرمصرف  برقی  لوازم  همزمان  استفاده 
کردند. مشارکت  مسابقه  این  در  نفر   ۴3 تعداد  و  شده  طرح 

توزیع برق البرز
 2۰ شبکه  طرح  عملياتی کردن  هدف  با   *
قرارداد  معابر،  روشنایی  شبکه  و  کيلوولت 
فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  بين  همکاری 
شد. امضاء  البرز  برق  نيروی  توزیع  و  پيام  بين المللی 
این قرارداد به منظور اجرای شبکه 2۰ کيلوولتی، شبکه 
تهيه، حمل و  به همراه  معابر و پست های هوایی  روشنایی 
۴ منطقه و  2 پهنه از اراضی فاز  با  نصب تجهزات، مرتبط 
بلوار 9۰ متری بين دکتر نادر ثناگو مطلق مدیرعامل منطقه 
امضاء شد. البرز  برق  توزیع  بيات مدیر عامل  و  پيام  ویژه 

و  هزینه ها  در  صرفه جویی  کيفيت،  باالبردن 
است. قرارداد  این  مفاد  جمله  از  اجرا  زمان  کاهش 

حضور  با  چهارباغ  برق  امور  جدید  ساختمان   *
اداری  مسووالن  از  برخی  و  چهارباغ  بخش  جمعه  امام 
شد. افتتاح  کرامت  دهه  با  همزمان  استان  انتظامی  و 

گفتنی است امور مذکور به بيش از ۴۴ هزار مشترک 
می کند. خدمت رسانی  نفر   1۵۰۰۰۰ بر  بالغ  جمعيتی  با 

* همزمان با روز صنعت و معدن نشست کاری مشترک 
با مدیر  البرز  برق  نيروی  بين مدیر عامل و معاونان توزیع 
شد. برگزار  همراه  هيات  و  صنعتی  شهرک های  عامل 

با اعزام ارزیابان توزیع برق تهران بزرگ انجام شد

ارزیابی عملکرد ادارات پایتخت در کاهش مصرف 
بزرگ  تهران  برق  توزیع  مدیرعامل 
جاری  سال  نشست  نخستین  در  حضور  با 
محل  در  که  تهران  استان  اداری  شورای 
به  آغاز  از  شد  برگزار  تهران،  استانداری 
ارزیابی  هدف  با  نظارتی  تیم   25۰ کار 
میدانی عملکرد ادارات پایتخت در کاهش 
داد. خبر  بار،  اوج  ساعات  در  برق  مصرف 

برق  توزیع  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  صبوری  مهندس  بزرگ،  تهران 
که با توجه به ورود به فصل تابستان و افزایش 
بهره وری  مدیریت  برق،  مصرف  توجه  قابل 
انرژی و کاهش مصرف برق در ساعات اوج 
نبوده  انتخاب  یک  تهران،  ادارات  برای  بار 
از  ابالغی  محورهای  بر  مبتنی  الزامی  بلکه 
به  زمينه  همين  در  گفت:  است،  دولت  سوی 
همکاری  و  همراهی  از  اطمينان  منظور کسب 
سازمان های  و  اجرایی  دستگاه های  تمامی 
در  غيردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
 ،16 تا   12 ساعات  طی  برق  مصرف  کاهش 
2۵۰ تيم عملياتی، تشکيل شده از کارشناسان 
حضور  با  شرکت  این  متخصص  ارزیابان  و 
ارائه  ضمن  پایتخت،  ادارات  محل  در 
و  عملکرد  چگونگی  الزم،  راهنمایی های 
کاهش  در  را  دستگاه ها  این  همکاری  ميزان 
به  تهران  برق  توزیع  شبکه  در  مصرف  بار 
باالدست  مراجع  به  گزارش  ارائه  منظور 
داد. خواهند  قرار  ارزیابی  مورد  استان،  در 

و  بازرسی  دفتر  مدیر  سروش؛  تورج 
برق  نيروی  توزیع  شکایات  به  پاسخگویی 
مصارف  پایش  طرح  مجری  و  بزرگ  تهران 
عمومی  نهادهای  و  دولتی  سازمان های 
این  ارزیابان  توجيهی  نشست  در  نيز  پایتخت 
هفتم  تا  یکم  نامگذاری  به  اشاره  با  شرکت، 
مصرف  در  صرفه جویی  هفته  نام  به  تيرماه 
شاهد  جاری  سال  در  گفت:  برق  و  آب 
مشترکان  تقدیر  قابل  و  مناسب  همکاری 
در  پایتخت  فعال  عمومی  نهادهای  و  اداری 
پيک  کاهش  همکاری  تفاهم نامه های  امضای 
طرح های  موفق  اجرای  با  اميدواریم  و  بودیم 
برنامه های  و  بار  پاسخگویی  با محور  تشویقی 
سامانه های  دور  راه  از  کنترل  چون  نوینی 
فناوری  از  استفاده  با  ادارات  سرمایشی 

نظارت  و  رصد  همچنين  و  اشيا  اینترنت 
از کنتورهای  لحظه ای داده های دریافت شده 
موازات  به  پایتخت  در  شده  نصب  هوشمند 
توسط  اجرایی  دستگاه  هزار  ميدانی  ارزیابی 
همکاری  تداوم  در صورت  ارزیابی،  تيم های 
همچون  نيز  را  امسال  تابستان  مشترکان، 
بگذاریم. پشت سر  موفقيت  با  گذشته  سال 

بر روی دمای  تنظيم سامانه های سرمایشی 
کار،  خاتمه  ساعات  دقيق  رعایت  آسایش، 
مولدهای خودتامين  ظرفيت  بيشينه  از  استفاده 
کاهش  روز،  ميان  مصرف  اوج  ساعات  در 
مصارف غيرضروری برق حداقل به ميزان 1۰ 
توقف  و  صبح  اوليه  ساعات  به  نسبت  درصد 
یک  سرمایشی،  سامانه های  فعاليت  کامل 
از جمله  به خاتمه ساعت کاری  مانده  ساعت 
شرکت  ارزیابان  توسط  که  است  محورهایی 
به  و  بررسی  بزرگ،  تهران  برق  نيروی  توزیع 
مقامات باالدست استانی، گزارش خواهد شد.

مدیریت  نشست 
پیک شبکه سراسری کشور

شبکه  بار  پيک  مدیریت  نشست 
برقراری  طریق  از  کشور  سراسری 
توانير  پایش  مرکز  با  تصویری  ارتباط 
معاون  رخشانی مهر  مهندس  حضور  با  و 
شد. برگزار  توانير  شرکت  توزیع  هماهنگی 

روابط  همين  از  دیگری  گزارش  به 
حاشيه  در  صبوری  حسين  مهندس  عمومی، 
آگاه سازی  هدف  با  گفت:  نشست،  این 
مصرف  ميزان  از  پایتخت  بزرگ  مشترکان 
و  روز  مختلف  ساعات  در  خود  برق 

جدیدی  قابليت  بار،  منحنی  تغيير  چگونگی 
این  اینترنتی  پایگاه  الکترونيک  ميزخدمت  در 
دارای کنتور هوشمند  برای مشترکان  شرکت 
ميزان  می سازد  قادر  را  آنان  که  شده  ایجاد 
مصرف برق اشتراک خود را در هر ساعت از 
یا به منظور  روز به صورت بر خط مشاهده و 
مدیریت  و  کنترل  در جهت  موثر  برنامه ریزی 
روزهای  مصرف  منحنی  برق،  مصرف  بهينه 
کنند. دریافت  نيز  را  خود  اشتراک  پيشين 

طرح های  موفقيت  ميزان  نشست،  این  در 
 16 و  منطقه ای  برق  شرکت   ۷ بار  مدیریت 
در  کشور  در  برق  نيروی  توزیع  شرکت 
کنترل بار شبکه برق در ساعات اوج مصرف، 
شد. ارزیابی  و  بررسی  لحظه ای  شکل  به 

مانور کنترل بار شبکه توزیع برق 
تهران بزرگ 

و  ادارات  عملکرد  بررسی  هدف  با 
بار  کاهش  در  مشترکان  و  عمومی  نهادهای 
شبکه توزیع برق، مانور کنترل مصرف برق در 

ساعات اوج بار ميان روز با حضور مدیرعامل 
برگزار شد. بزرگ،  تهران  برق  نيروی  توزیع 

روابط  همين  از  دیگری  گزارش  به 
کنترل  مانورهای  مجموعه  دنبال  به  عمومی، 
تغييرات  روند  بررسی  هدف  با  که  بار 
بروز  از  جلوگيری  و  تهران  در  برق  مصرف 
در  روز  ميان  بار  اوج  ساعات  در  خاموشی 
ارزیابی  مانور  می شود،  برگزار  شرکت  این 
مشترکان  و  عمومی  ادارات  عملکرد 
با  پيک  کاهش  همکاری  تفاهم نامه  دارای 
با  بزرگ  تهران  برق  نيروی  توزیع  شرکت 
شد. برگزار  شرکت،  این  مدیرعامل  حضور 

مانور،  این  در  حضور  با  صبوری  مهندس 
مصرف  منحنی  تغييرات  روند  بررسی  ضمن 
برق تهران و ميزان همکاری مشترکان بزرگ 
و   16 تا   12 ساعات  در  مصرف  کاهش  در 
و  رصد  سامانه  عملکرد  ارزیابی  همچنين 
این  دیسپاچينگ  و  کنترل  مرکز  و  پایش 
بار و جلوگيری  شرکت در مدیریت و توزیع 
و  کارشناسان  گفت:  خاموشی،  بروز  از 
با  تا  تالشند  در  شرکت،  این  متخصصان 
پایش  ضمن  پيشرفته،  سامانه های  از  استفاده 
از  مانع  تهران،  در  برق  مصرف  کنترل  و 
یا  خاموشی  و  ناپایداری  هرگونه  بروز 
باشند. مشترکان  به  خدمات  ارائه  در  وقفه 

ارتباط  برقراری  ضمن  مانور،  این  در 
برق  گانه   22 مناطق  مدیران  با  تصویری 
مدیریت  در  منطقه  هر  عملکرد  تهران،  در 
به  برق،  توزیع  شبکه  پایداری  حفظ  و  بار 
گرفت. قرار  ارزیابی  مورد  جداگانه،  شکل 
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انتصاب
مدیرعامل  دادگر  مهدی  مهندس  سوی  از  حکمی  طی   *
به  ترابی  مهدی  مهندس  جنوبی،  خراسان  برق  توزیع 
شد. منصوب  درميان  شهرستان  برق  توزیع  مدیر  عنوان 

استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  مددی  حسن   *
توزیع  مدیرعامل  بيات  بهنام  دکتر  از  نامه ای  ارسال  با  البرز 
کرج  شرق  برق  توزیع  مدیریت  مجموعه  و  البرز  برق  نيروی 
در جهت برنامه ریزی، ایجاد ساختار هوشمند در مصرف بهينه 
منظور  به  استان،  مختلف  مناطق  در  روشنایی  سيستم  تعبيه  و 
برق و رفع موانع  انرژی  از هدررفت  صرفه جوئی و جلوگيری 
در ارائه خدمات به مردم و جلوگيری از موارد هدررفت انرژی 
کرد. تقدیر  قضائيه  قوه  هفته  در  شده  انجام  اقدامات  ویژه  به 

انتصاب

این  بیان  با  خوزستان  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
ظرفیت  شرکت  این  نظارت  تحت  برق  شبکه  که 
برای  الزم  اقدامات  گفت:  دارد،  را  تابستان  از  عبور 
است. شده  انجام  تابستان  از  خاموشی  بدون  عبور 

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان، مهندس 
 9۸ تابستان  از  موفقيت آميز  عبور  از  بعد  گفت:  دشت بزرگ 
به سزایی  نقش  برق  مصرف  الگوی  رعایت  با  مشترکان  که 
جدید  ظرفيت سازی  و  شبکه  از  اشکال  رفع  داشته اند  آن  در 
متناسب با نقاط آسيبی که داشته ایم را در دستور قرار داده ایم. 
تاکنون  گذشته  سال  مهرماه  از  اساس  همين  بر  افزود:  وی 
نظارت  تحت  شبکه  ظرفيت  به  آمپر  مگاولت   ۵12 و  هزار 
 1۵9 و  توزیع  فوق  و  انتقال  پست های  بخش  در  شرکت  این 
اضافه  خطوط  بخش  به   9۸ سال  در  نيز  خط  مدار  کيلومتر 
شبکه  بار  حداکثر  سال  از  ماه  چهار  در  همچنين  است.  شده 
 6۰۰ و  هزار   ۷ باالی  شهریور(  تا  )خرداد  خوزستان  برق 
است  ممکن  و  بوده  توجهی  قابل  رقم  که  می رود  مگاوات 
تجهيزات  به  آسيب  موجب  شدید  گرمای  و  بار  از  حجم  این 
آمادگی  با  که  شود  شبکه  در  مدت  کوتاه  خاموشی های  و 
می شود. برطرف  ممکن  زمان  کمترین  در  عملياتی  نيروهای 

در  سال  جاری  پيک  به  اشاره  با  دشت بزرگ  مهندس 
خردادماه و مصرف ۷ هزار و ۸96 مگاوات افزود: با اقدامات 
۸ هزار  9۸ که  از پيک مصرف سال  تاکنون  مدیریت مصرفی 
همکاری  مشترکان  و  نکرده ایم  عبور  بوده  مگاوات   ۸3 و 
داشته اند. بار  اوج  ساعت  های  در  برق  مصرف  در  خوبی 

کاهش پیک برق خوزستان در خرداد ماه
بود  مگاوات   ۸96 و  هزار   ۷ کذشته  ماه  خرداد  بار  پيک 
 1.6 حدود  قبل  سال  مشابه  مدت  در  بار  پيک  به  نسبت  که 
عمومی،  روابط  همين  گزارش  است.به  داشته  کاهش  درصد 
منطقه ای خوزستان  برق  برق شرکت  بازار  مدیر  شادفر  فرامرز 
9 هزار و ۵36  انرژی مصرفی در سه ماه نخست امسال  گفت: 
کاهش  درصد   2 حدود  نشان دهنده  که  بود  ساعت  گيگاوات 
است. قبل  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  انرژی  مصرف 

نخست  ماه  سه  در  استان  برق  توليد  کل  گفت:  وی 
نيروگاه های  سهم  که  بوده  ساعت  گيگاوات  هزار   11 امسال 
و  حرارتی  نيروگاه های  سهم  و  درصد   ۴۰ معادل  آبی 
است. توليدی  انرژی  کل  درصد   6۰ ترکيبی  سيکل 

برق  ساعت  گيگاوات   ۵۴6 و  هزار   6 از  افزود:  وی 
توليدی نيروگاه های گازی و حرارتی ۴1 درصد توسط بخش 
بخش  توسط  درصد   ۵9 و  ماهشهر(  و  رامين  )نيروگاه  دولتی 
و  بهبهان  خرمشهر،  آبادان،  زرگان،  )نيروگاه های  خصوصی 
و  حرارتی  نيروگاه های  است،  است.گفتنی  شده  توليد  فجر( 
حدود  روز  هر  در  متوسط  طور  به  دوره  این  در  استان  گازی 
داده اند. تحویل  شبکه  به  و  توليد  برق  ساعت  گيگاوات   ۷۰

انجام اقدامات الزم 
برای عبور بدون خاموشی 

از تابستان جاری در خوزستان

اتصال یک نیروگاه مقیاس کوچک 6 مگاواتی 
برق منطقه ای آذربایجان به شبکه سراسری

سوی  از  گازسوز  مگاواتی   6.8۰4 نیروگاه  یک 
شد. متصل  سراسری  شبکه  به  منطقه ای  آذربایجان  برق 

آذربایجان،  منطقه ای  برق  عمومی  روابط  گزارش  به 
پراکنده  توليد  طرح  مجری  اسکندری  حميده  مهندس 
بخش  سرمایه گذاری  با  نيروگاه  این  گفت:  شرکت  این 
نظارت  با  و  سهند  انرژی  فراز  شرکت  توسط  خصوصی 
واحد   ۴ دارای  و  شده  احداث  آذربایجان  منطقه ای  برق 
در  که  مگاوات   1.۷۰1 ظرفيت  به  هرکدام  نيروگاهی 
است. مگاوات   6.۸۰۴ نيروگاه  این  اسمی  ظرفيت  مجموع، 
کيلوولت   132.2۰ پست  به  اتصال  با  نيروگاه  این 
پيوست. کشور  برق  سراسری  شبکه  به  اروميه  قوشچی 

تحقیقات کمیته  جلسه 
آذربایجان  منطقه ای  برق 

دکتر  با حضور  آذربایجان  منطقه ای  برق  تحقيقات  کميته   

ميالنی مدیرعامل و اعضای این کميته با هدف بحث و بررسی 
پيرامون چگونگی استفاده از ظرفيت فرصت های مطالعاتی اعضای 
شد. برگزار  دانش بنيان  شرکت های  و  دانشگاه ها  علمی  هيئت 

به گزارش همين روابط عمومی، در این جلسه، دکتر کوزه 

دکتر  تبریز،  دانشگاه  کامپيوتر  و  برق  دانشکده  ریيس  کنانی 
معاون  عجمی  دکتر  دانشکده،  این  برجسته  استادان  از  حسينی 
عنوان  به  آذربایجان  مدنی  شهيد  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
موضوع  ابتدا  داشتند،  حضور  کميته  این  دانشگاهی  اعضای 
اقدام،  دست  در  تحقيقاتی  قراردادهای  زمان  مدت  تمدید 
مورد بررسی قرار گرفت و سپس پيرامون چگونگی استفاده از 
دانشگاه ها،  علمی  هيات  اعضای  مطالعاتی  فرصت های  ظرفيت 
شد. نظر  تبادل  و  بحث  استارتاپ ها  و  دانش بنيان  شرکت های 

تحقيقاتی   - علمی  موافقتنامه  همچنين  جلسه  این  ادامه  در 
استان  فناوری  و  علم  پارک  با  آذربایجان  منطقه ای  برق  بين 
آذربایجان شرقی از جمله بحث توليد کنتور برق هوشمند توسط 
یکی از شرکت های دانش بنيان مستقر در این پارک، بررسی و 
درخصوص آن تصميم گيری شد. در این جلسه همچنين دکتر 
پروپوزال  آذربایجان  مدنی  شهيد  دانشگاه  استاد  یارمحمدزاده 

بر  موثر  عوامل  تعيين  و  »بررسی  عنوان  تحت  خود  تحقيقاتی 
در  آذربایجان  منطقه ای  برق  کارکنان  مشارکت  و  انگيزش 
اصالح امور و ارائه راهکارهای بهبود آن« را که مورد پذیرش 
کميته تحقيقاتی برق منطقه آذربایجان بود، به تفصيل ارائه داد.

ساخت و نصب پل فلزی در پست های انتقال سمنان 
محدوده  در  سنگين  ماشين آالت  تردد  منظور  به 
تجهيزات،  پيشگيرانه  تعميرات  انجام  جهت  انتقال،  پست های 
شد. نصب  پست ها  این  در  و  طراحی  مناسبی  فلزی  پل های 

مهندس  سمنان،  منطقه ای  برق  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاونت  غرب  و  مرکز  امورانتقال  مدیر  معينی  مهدی 
توجه  با  گفت:  فوق  خبر  اعالم  با  شرکت  این  بهره برداری 
پست های  تاسيسات  به  آسان  و  سریع  دسترسی  لزوم  به 
مواقع  در  آنها  نگهداری  و  تعميرات  انجام  منظور  به  انتقال 
قابل  نقاط  شناسایی  به  نسبت  اول  فاز  در  بحرانی  و  اضطراری 
لحاظ کردن  با  انتقال  پست های  در  تردد  مسيرهای  بهبود  
و  اقدام  سمنان  شهرستان  در  غيرعامل  پدافند  با  مرتبط  موارد 
مسيرهای  در  مناسب  فلزی  پل های  نصب  و  طراحی  با  سپس 
امکان  حاضر  حال  در  که  نحوی  به  شد  اقدام  مذکور 
است. فراهم شده  تجهيزات  تمامی  به  آسان  و  سریع  دسترسی 

نصب و بهره برداری بانک خازنی
63 کیلوولت البرز شاهرود  در پست 

منظور  به  منطقه ای سمنان گفت:  برق  بهره برداری  معاونت 
با  خازنی  بانک  شبکه،  تلفات  کاهش  و  ولتاژ  وضعيت  بهبود 
به  و  نصب  البرز  کيلوولت   63 پست  در  مگاوار   2.۷ ظرفيت 
مهندس  عمومی،  روابط  همين  گزارش  رسيد.به  بهره برداری 
تامين  منظور  به  افزود:  خبر  این  اعالم  با  ترحمی  حميدرضا 
حاضر  حال  در  استان  توزیع  فوق  شبکه  در  راکتيو  توان 
در  توزیع  فوق  پست   23 در  خازنی  بانک   MVAR  12۴.۰۵

است. بهره برداری  حال  در  و  نصب  سمنان  منطقه ای  برق 
63 کیلوولت  بهینه سازی در پست  پایان عملیات 

شاهرود شهید کریمی 
برق دارشدن  از  منطقه ای سمنان  برق  توسعه  و  معاون طرح 
شهيد  کيلوولت   63 پست  بهينه سازی  طرح  پایانی  بخش 
روابط  همين  از  دیگری  گزارش  داد.به  خبر  شاهرود  کریمی 
پست  بهينه سازی  طرح  گفت:  وفایی  مجيد  مهندس  عمومی، 
تجهيزات  اسقاط  شامل  شاهرود  کریمی  شهيد  کيلوولت   63
ایستگاه  در  پست  و  خط  جدید  فيدرهای  احداث  و  فرسوده 
جهت  در  آن  زیاد  بسيار  قدمت  به  توجه  با  و  است  مذکور 
پایداری  افزایش  بحران،  مدیریت  غيرعامل،  پدافند  اهداف 
شاهرود  منطقه  در  توزیع  فوق  شبکه  اطمينان  قابليت  و 
آن،  پایانی  بخش  برقدارشدن  با  که  بود  شده  برنامه ریزی 
بگيرد. قرار  منطقه  برق  شبکه  در  مجددا  مذکور  پست 
سيستم های  بهينه  عملکرد  سطح  افزایش  به  اشاره  با  وی 
طرح  اجرای  طی  در  مذکور  برق  پست  کنترل  و  حفاظت 
توان  تامين کننده  مذکور  ایستگاه   اینکه  به  توجه  با  افزود: 
است،  شاهرود  شهرستان  از  مهمی  بخش های  نياز  مورد 
تکيه  با  که  بود  پيچيدگی های خاصی  دارای  این طرح  اجرای 
تالش  و  شرکت  این  کارکنان  دانش  سطح  و  توانمندی  بر 
شبکه  پایداری  حفظ  با  همزمان  طرح،  پيمانکار  و  مشاور 
مدار  از  خروج  توزیع،  شبکه  در  مشترکان  نياز  تامين  و  برق 
رسيد. انجام  به  موفقيت  با  فرسوده،  تجهيزات  جایگزینی  و 

 

و توضیح تصحیح 
”... برنامه شرکت توانير 1۴۰۰  تيتر خبر” 

در صفحه نخست شماره 122۵ هفته نامه پيک برق
“ به روز رسانی شد” صحيح است.
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بارگیری از خروجي هاي 63 کیلوولت پست بهارستان
منطقه  پست های  بار  تعدیل  هدف  با 
 - اسالمشهر  منطقه  مشترکان  برق  تامین  و 
خروجي هاي  از  بارگیری  طرح  گلستان 
شد. انجام  بهارستان  پست  کیلوولت   63

منطقه ای  برق  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  توزیع  فوق  خطوط  طرح  مجري  تهران، 
برق  تامين  با هدف  فوق  شرکت گفت: طرح 
تغذیه  گلستان،  اسالمشهر-  منطقه  مشترکان 
دومداره پست هاي 63.2۰ کيلوولت صالح آباد 
جدیداالحداث  کيلوولت   23۰ پست  از 
پست هاي  بار  تعدیل  و  )گلستان(  بهارستان 
 1۰۰ استفاده  با  صالح آباد،  کيلوولت   23۰
درصدی از تجهيزات ساخت داخل انجام شد.
افت  کاهش  موضوع  بر  تاکيد  با  بردبار 
اجرای  از  پس  شبکه  نوسان های  و  ولتاژ 
کيلوولت   63 خط  گفت:  شده،  یاد  طرح 
کيلوولت   23۰.63 پست  به  صالح آباد 
شد. متصل  دائم  و  جدید  بی  با  بهارستان 

احداث  با  خطوط  این  افزود:  وی 
و  مشبک  دومداره  خط  متر   1۰۰۰ حدود 
چهارمداره  تلسکوپي  دستگاه   3( تلسکوپي 
و چهار دستگاه مشبک دومداره(  و دومداره 

شد. انجام  بهارستان  پست  محدوده  در 
برج هاي  از  استفاده  وی،  گفته  به 
مداره  چهار  و  مداره  دو  مشبک  و  تلسکوپي 
الزم  اصالحات  و  انبار  در  موجود  فلزي 

و  ساخت  طراحي،  و  آرم ها  کراس  روي 
بارز  ویژگي هاي  از  مناسب  آداپتور  نصب 
مشابه  موارد  مشابه  موارد  به  نسبت  طرح  این 
است که توانسته هزینه ها را به حداقل برساند.

هزینه ای  با  طرح  این  است  گفتنی 
است. شده  اجرا  ریال  ميليارد   3۰ بر  بالغ 

پایداری افزایش 
 شبکه برق در کمال آباد 

عملکرد مطلوب شاخص های عملکرد مهندسی برق منطقه ای خراسان در سال ۱39۸ 
عملکرد  شاخص های  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  اعالم  براساس 
شد. ارزیابی  مطلوب   ۱39۸ سال  در  خراسان  منطقه ای  برق  مهندسی 

صحيح  عملکرد  شاخص   9۸ سال  خراسان،  منطقه ای  برق  عمومی  روابط  گزارش  به 
 ۸1.2۵ برابر  خراسان  منطقه ای  برق  پوشش  تحت  انتقال  شبکه  در  حفاظتی  سيستم های 
نيز بسيار مطلوب ارزیابی شده  درصد و شاخص عملکرد مهندسی این شرکت در سال 9۸ 

تجهيزات  حفاظتی  پوشش  شاخص  ميانگين  است.همچنين  بوده  درصد   93.91 با  برابر  و 
اصلی شبکه انتقال برق کشور 96.۴6 و در شبکه انتقال تحت پوشش برق منطقه ای خراسان 
حفاظتی  سيستم های  صحيح  عملکرد  شاخص های  است،  است.گفتنی  درصد   9۸.23
درصد   ۸3.۰9 کشور  برق  انتقال  شبکه  کل  در   9۸ سال  به  منتهی  ساله   3 زمانی  بازه  در 
است. بوده  درصد   ۷۷.2۴ برابر  خراسان  منطقه ای  برق  پوشش  تحت  انتقال  شبکه  در  و 

مجموعه  و  استان  برق  شبکه  وضعیت  تبیین  به  غرب  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
همه  گفت:  و  پرداخت  شرکت  این  اقدام  دست  در  و  شده  انجام  اقدامات 
مشارکت  برق  انرژی  مصرف  مدیریت  بحث  در  استان  اجرایی  دستگاه های 
بگذاریم.  پشت سر  موفقیت   با  را   99 سال  بار  پیک  بتوانیم  تا  باشند  داشته 
به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای غرب، مهندس اسدی در جلسه شورای اداری استان 
استان  برق  توليد  وضعيت  درخصوص  شد،  برگزار  استان  این  استاندار  حضور  با  که  کرمانشاه 
کرمانشاه گفت: شرایط توليد استان بسيار مطلوب است به طوری که ميزان توليد استان از ميزان 
مصرف آن بسيار باالتر بوده و با این ميزان توليد، برق مازاد را با استان های همجوار مبادله می کنيم.

مصرف  مدیریت  و  صنایع  همکاری  و  بار  اضطراری  مدیریت  با  افزود:  وی 
شبکه  توسعه  آتی  سال های  برای  اینکه  ضمن  برسيم.  قبول  قابل  مصرف  به  توانسته ایم 
است. ضروری  کامال  امر  این  برای  نقدینگی  و  منابع  تخصيص  و  توزیع  فوق  و  انتقال 
مدیریت  درخصوص  شرکت  این  برنامه های  به  اشاره  با  غرب  منطقه ای  برق   عامل  مدیر 
مصرف برق مشترکان گفت: این شرکت برنامه ریزي الزم براي مدیریت مصرف برق و کاهش 
21 شرکت  از   12 شرکت  با  تفاهم نامه  مبادله  به  نسبت  و  داده  قرار  برنامه خود  در  را  بار  اوج 
در  صنایع  همکاری  با  مجموع  در  است  که  کرده  اقدام  خود  پوشش  تحت  حوزه  در  صنعتی 
می انجامد. اوج مصرف شبکه سراسری  زمان  در  بار  پيک  به کاهش  مگاوات   9۰ تا   6۰ حدود 

تبیین وضعیت شبکه برق کرمانشاه و مجموعه اقدامات برق منطقه ای غرب

نشست بررسی مسائل 
مرتبط با حوزه برق در فرمانداری گرمسار

مرتبط  مسائل  بررسی  نشست 
نماینده  حضور  با  برق،  حوزه  با 
مجلس  در  آرادان  و  گرمسار  مردم 
و  فرماندار  اسالمی،  شورای 
استان  برق  صنعت  ارشد  مدیران 
شد. برگزار  گرمسار  فرمانداری  در 

توزیع  عمومی  روابط  گزارش  به 
موسوی زاده  مهندس  سمنان،  برق 
نشست  این  در  شرکت  مدیرعامل 
و  گرمسار  تعدادی،  لحاظ  به  گفت: 
مشترکان  درصد   12 حدود  آرادان 
از  و  داده  اختصاص  خود  به  را  استان 
منطقه  انرژی،  مصرف  ترکيب  منظر 
با  وضعيت  بهترین  مشمول  استان  غرب 
است. توليد  بخش  در  مصرف  رویکرد 
انرژی  مصرف  افزود:  وی 
کشاورزی  بخش  در  آرادان  شهرستان 
صنعت  صرف  ایوانکی  و  گرمسار  و 
انرژی  مصرف  ترکيب  و  می شود 
مهم  شاخص  یک  توليد،  بخش  در 
محسوب  یافته  توسعه  کشورهای  در 
غرب  منطقه  در  بار  ضریب  که  می شود 
است. راندمان  بهترین  دارای  استان، 

توسعه  حوزه  در  گفت:  وی 

اقدامات  و  برق  توزیع  تاسيسات  و  شبکه 
سال  از  شهرستان،  دو  این  توسعه ای 
ميليارد   2۰۰ بر  افزون  حال،  به  تا  قبل 
است. شده  انجام  سرمایه گذاری  ریال 

ضریب  که  این  به  اشاره  با  موسوی زاده 
مولفه  دو  عنوان  به  تلفات،  و  شبکه  اطمينان 
سمنان  استان  گفت:  هستند،  برق  صنعت  مهم 
دارای  برق،  تلفات  درصد  شش  حدود  با 
به  و  است  شاخص  این  در  ميزان  کمترین 
محسوب  کشور  در  ممتاز  استان  یک  عنوان 
فنی  برنامه های  اجرای  با  همواره  و  می شود 
درصدد  پيشگيرانه،  اقدامات  و  مهندسی  و 
هستيم. درصد  پایين ترین  به  نرخ  این  کاهش 
گفت:  سمنان  برق  توزیع  مدیرعامل 
طریق  از  که  استان  برق  تلفات  ميزان 
توزیع  فوق  حوزه  در  موجود  کنتورهای 
 63 پست های  خروجی  از  انتقال  و 
صورت  به  می شود،  رصد  کيلوولت 
و  ثبت  رویت پذیری،  قابل  و  بوده  هوشمند 
هستند. دقيق  بسيار  و  لحظه ای  اندازه گيری 

اجرای طرح توسعه خطوط
 فشار متوسط زمینی در سرخه

شهرستان  برق  توزیع  مدیریت  سرپرست 
فشار  خطوط  توسعه  طرح  اجرای  از  سرخه 
توزیع  هوایی  پست  نصب  و  زمينی  متوسط 
داد. خبر  شهرستان  این  نقاط  برخی  در  برق 
عباس  عمومی،  روابط  همين  گزارش  به 
فشار  شبکه  توسعه  طرح  گفت:  ربيعی 
برق  توزیع  زمينی  پست  از  زمينی  متوسط 
هفت  پست  تا  انتظامی  نيروی  حدفاصل 

هفت تير  زمينی  پست  از  همچنين  و  تير 
طول  به  محرم  خيابان  هوایی  پست  تا 
دستگاه  یک  احداث  همراه  به  متر   ۵9۸
 2۰۰ قدرت  با  عمومی  ترانسفورماتور 
است. آمده  در  اجرا  به  آمپر،  کيلوولت 
وی افزود: ایجاد نقطه ارتباط، افزایش 
پایداری  ارتقای  شبکه،  اطمينان  قابليت 
انرژی  خطوط برق رسانی، کاهش تلفات 
برق  تغذیه  شعاع  تقليل  الکتریکی، 
اهداف  از جمله  بهبود ولتاژ،  مشترکان و 
می شود. محسوب  طرح  این  اجرای 

بهره برداری  جهت  است،  گفتنی 
 962 و  ميليارد  دو  مذکور،  طرح  از 
است. شده  سرمایه گذاری  ریال  ميليون 

برق  بهينه سازي  و  اصالح  طرح  مجري 
افزایش  منظور  به  گفت:  تهران  منطقه اي 
منطقه اي  برق  توزیع  فوق  شبکه  پایداری 
اجرایي  عمليات  البرز،  استان  در  تهران 

خطوط  وضعيت  اصالح  و  جابجایي  طرح 
 23۰.63 پست  از  منشعب  کيلوولت   63
رسيد. پایان  به  کمال آباد  کيلوولت 

مهندس  روابط عمومی،  همين  به گزارش 
جلوگيري  منظور  به  گفت:  اسماعيل نژاد 
بی برقی های  کاهش  و  خاموشي   اعمال  از 
اصالح  طرح  اجرایي  عمليات  ناخواسته، 
منشعب  کيلوولت    63 خطوط  وضعيت 
کمال آباد  کيلوولت   23۰.63 پست  از 
 23۰ کمال آباد-  کيلوولت   63 خط  شامل 
باغستان-  کيلوولت    63 خط   کمال آباد، 
کيلوولت   63 خط  حيدرآباد،  آباد-  کمال 
کيلوولت   63 خط  و  ماهدشت-کمال آباد 
بر3۰  بالغ  هزینه ای  با  کمال آباد  طاووسيه- 
شد. انجام  ریال  ميليون   ۷69 و  ميليارد 
اجرایي  نيروي  از  استفاده  بر  تاکيد  با  وی 
ملزومات  و  مهندسي  خدمات  متخصص، 
آهن آالت  کابل،  مانند  داخلي  تجهيزات  و 
این  اجراي  با  گفت:  خطوط  تجهيزات  و 
شبکه،  تجهيزات  بهينه سازي  ضمن  طرح 
و  شبکه  اطمينان  قابليت  افزایش  شاهد 
بوده ایم.  ناخواسته  بي برقي هاي  کاهش 
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کاهش تلفات توزیع برق یزد
پایین تر از متوسط کشوری

با  یزد  استان  برق  توزیع  مدیرعامل 
خاموشی  سرانه  ساالنه  میانگین  اینکه  بیان 
این  گفت:  است،  دقیقه   ۸۸۰ کشور  در 
در  که  است  دقیقه   63 استان  در  رقم 
دارد.    را  کشور  نخست  رتبه  زمینه  این 
برق  توزیع  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  به  اشاره  با  نواب  آرش  مهندس  یزد، 
انرژی  تلفات  کاهش  نظر  از  استان  این  که 
توزیع  شرکت های  ميان  در  الکتریسته 
دارد،  قرار  صدر  در  کشور  سراسر  برق 
کشور  در  برق  شبکه  تلفات  متوسط  گفت: 
است. درصد   6.۰۵ یزد  استان  در  و    9.۷
وی، ارائه خدمات به صورت غيرحضوری، 
مکانيزه  ردیاب،  سيستم  یه  خودرو   ۴۰ تجهيز 
دوربين  نصب  و  ایمنی  فعاليت های  کردن 
از مرکز کنترل  اجرایی  تيم های  جهت کنترل 
کرد. بيان  شرکت  این  اقدامات  جمله  از  را 
کيلووات  ميليون   ۸۷۰ از  گفت:  وی 
تقریبا  خرداد،  پایان  تا  انرژی  فروش  ساعت 
و  صنعت  برای  ساعت  کيلووات  ميليون   3۸3
133 ميليون کيلووات ساعت برای کشاورزی 

است که جمع آن تقریبا ۵۰۰ ميليون کيلووات 
می شود. صرف  توليد  برای  و  است  ساعت 

مصرف  بار  پيک  ميزان  نواب  مهندس 
بيان  مگاوات   963 تاکنون  را  استان  برق 
مصرف  برق  بار  پيک  افزود:  و  کرد 

سال  به  نسبت  امسال  خردادماه  در  استان 
است. داشته  رشد  درصد   11.۷ گذشته 
از  بیان مفاهیم مدیریت مصرف  تاثیر 

کالم علمای دینی برای مردم 
مدیرعامل توزیع برق استان یزد گفت: بيان 
علمای  از کالم  برق  مدیریت مصرف  مفاهيم 

دینی برای مردم موجب می شود تا شهروندان 
با دقت و حساسيت بيشتری به آن توجه کنند.   
مهندس  عمومی،  روابط  همين  گزارش  به 
آرش نواب در دیدار حجت االسالم والمسلمين 
اقامه  ستاد  ریيس  موسوی،  سيدعلی اکبر 
آنالین  برخط  گفت وگویی  و  استان  نماز 

به  اشاره  با  برق  مدیریت های  روحانيون  با 
نگهداشت  و ضرورت  شبکه  پایداری  اهميت 
تریبون های مختلف  افزود: روحانيون در  آن، 
به عنوان شخصيت های فکری  دینی  و محافل 
در  را  مهمی  بسيار  نقش  جامعه  در  اثرگذار 
داشت. خواهند  انرژی  مدیریت  مفاهيم  بيان 

نيروگاه  یک  ساخت  برای  افزود:  وی 
باید  دالر   1۰۰۰ کيلووات،  هر  ازای  به  و 
تامين  برای  موضوع  این  و  شود  هزینه 
کشور  شدید  نياز  از  ساعت   2۰۰ برق 
نيست. صرفه  به  مقرون  تابستان  در 
استان  بار  پيک  اینکه  به  اشاره  با  نواب 
رسيده  مگاوات   9۸۰ رقم  به  توزیع  بخش  در 
بار  پيک  در  صنایع  همکاری  سهم  است، 
و  کرد  اعالم  مگاوات   63 از  بيش  را  ظهر 
کشاورزان  و  صنایع  همکاری  اگر  گفت: 
باید  شبکه  توان  از  وسيعی  حجم  نبود،  استان 
می شد. جبران  مشترکان  دیگر  مشارکت  با 
از  بيش  را  استان  در  برق  توليد  وی 
مازاد  افزود:  و  کرد  اعالم  یزد  استان  نياز 
تامين  برای  سراسری  شبکه  در  استان  توليد 
می شود.   تزریق  کشور  در  هموطنان  انرژی 

بر  افزون  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
توسط  استان  در  انرژی  توليد  مگاوات   6۰
رقم  این  که  است  خورشيدی  سامانه های 
موجب شده تا استان یزد به عنوان برترین استان 
به لحاظ توليد انرژی خورشيدی شناخته شود.

ادامه  در  یزد  برق  توزیع  مدیرعامل 
فعاليت فنی خود در  با وجود  یزد  برق  افزود: 
دارد  گسترده ای  فعاليت  فرهنگی  بخش های 
فرهنگی،  اردوهای  برگزاری  به  می توان  که 
فضای  در  موثر  حضور  تالوت،  کرسی های 
آموزشی  دوره های  برگزاری  و  مجازی 
کرد. اشاره  فرهنگ  حوزه  در  مختلف 

تحول در ساخت پایه های 
انکارناپذیر ضرورتی  چهارگوش، 

یزد  برق  نيروی  توزیع  مدیرعامل  مشاور 
گفت: استفاده از فناوری روز دنيا در ساخت 
در  تحول  و  مهم  بسيار  چهارگوش  پایه های 
است.    انکارناپذیر  از ضرورت های  بخش  این 
روابط  این  از  دیگری  گزارش  به 
زحمتکش  محمدحسين  مهندس  عمومی، 
استادیار  اسالمی،  ابوالفضل  دکتر  دیدار  در 
سازه های  با  آشنایی  درخصوص  دانشگاه؛ 
ساخت  در  دنيا  روز  تکنولوژی  و  کامپوزیت 
و  کامپوزیت  انواع  از  استفاده  گفت:  پایه ها 
در  بتن  محافظ  پوشش های  انواع  بهره گيری 
مطرح  الکتریکی  تجهيزات  در  اخير  سال های 
کامپوزیت  ميل گردهای  جایگزینی  اما  شده 
است. نشده  مطرح  هنوز  فوالدی  جای  به 

و  یزد  استان  خاک  نوع  افزود:  وی 
باعث  آن  در  کلرید  و  سولفات  باالی  درجه 
سازه های  عمر  طبيعی  صورت  به  تا   شده 
یابد. کاهش  استان  در  شده  نصب  بتنی 

شبکه  از  توجهی  قابل  حجم  گفت:  وی 
شده  اجرا  هوایی  صورت  به  استان  برق 
هوایی  شبکه های  اتکای  نقطه  به  توجه  و 
خاک  شوری  با  مناطق  در  خصوص  به 
است. برخوردار  باالیی  اهميت  از  زیاد 

ترمیم و اصالح و پایداری شبکه برق آسیب دیده
 از توفان در سیستان و بلوچستان

اخیر  روز  چند  بارندگی  و  توفان  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  برق  توزیع  مدیرعامل 
ایرانشهر،  شهرهای  برق  توزیع  شبکه  به  تومان  میلیارد  یک  از  بیش  استان  این  جنوب  در 
دلگان، نیکشهر، میرجاوه، بمپور، سیب و سوران، فنوج، اسپکه و سراوان خسارت وارد کرد. 
افزود:  عوض  زاده  خليل  بلوچستان،  و  سيستان  برق  توزیع  عمومی  روابط  گزارش  به 
تخریب  متر   ۴6۰ و  هزار   2 و  ترانسفورماتور  دستگاه  سه  برق،  تير  اصله   ۷2 بارندگی  و  توفان 
است. داشته  همراه  را  برق  ضعيف  فشار  شبکه  تخریب  متر   1۸۰ و  متوسط  فشار  شبکه 
 2۰۰ ترانسفورماتور  دستگاه  یک  و  ضعيف  و  متوسط  فشار  تير  اصله   1۵ گفت:  وی 
ایرانشهر،  حوزه  در  ضعيف  و  متوسط  فشار  تير  اصله   9 دلگان،  حوزه  در  آمپر  کيلوولت 
ضعيف  و  متوسط  فشار  تير  اصله   ۵ نيکشهر،  حوزه  در  ضعيف  و  متوسط  فشار  تير  اصله   1۰
تير  اصله  یک  ميرجاوه،  حوزه  در  آمپر  کيلوولت   ۵۰ ترانسفورماتور  دستگاه  یک  همراه  به 
فشار  تير  اصله   ۵ بمپور،  در  آمپر  کيلوولت   2۰۰ ترانسفورماتور  یک  همراه  به  متوسط  فشار 
همراه یک سری  به  و ضعيف  متوسط  فشار  تير  اصله   22 و سوران،  در سيب  متوسط  و  ضعيف 
اثر  بر  سراوان  شهرستان  حوزه  در  ضعيف  و  متوسط  فشار  تير  اصله   ۵ و  فنوج  حوزه  در  خازن 
همچنين  افزود:  وی  شدند.     خسارت  دچار  بلوچستان  و  سيستان  جنوب  در  باران  و  توفان 
یراق  محافظ،  فيوز،  خازن،  کابل،  و  سيم  مقره،  از  زیادی  حجم  توفان  و  بارندگی  این  اثر  بر 
اصالح  شده  تخریب  شبکه های  تمامی  گفت:  وی  شد.  خسارت  دچار  نيز  سوکت  و  ابزار  و 
در  پایدار،  برق  تامين  لزوم  و  ایام  این  حساس  شرایط  به  توجه  با  و  است  تعمير  حال  در  و 
شدند. اصالح  و  ترميم  دیده  آسيب  شبکه های  و  اقدام  برق  پایداری  به  نسبت  وقت  اسرع 

احداث روشنایی معابر کمربندی منطقه ۲ زیباشهر قزوین
استان  توزیع  محمدیه  برق  امور  مدیر 
معابرکمربندی  روشنایی  احداث  از  قزوین 
فاصل  حد  )زیباشهر(  شهرمحمدیه   ۲ منطقه 
داد. خبر  سوم  یاس  و  انقالب  میدان 

برق  توزیع  روابط عمومی  گزارش  به 
خبر  این  اعالم  با  قره داغی  اکبر  قزوین، 
بودن  طرفه  یک  علت  به  معبر  این  گفت: 
روشنایی  جنوبی،  محدوده  در  روشنایی 
موجب  که  داشت  را  استاندارد  ازحد  کمتر 
اجرای  با  که  می شد  مشکالتی  بروز 
با  مطابق  و  کامل  روشنایی  طرح،  این 
این  افزود:  شد.وی  ایجاد  الزم  استانداردهای 
و2۵۰  ميليارد  یک  بر  بالغ  اعتباری  با  طرح 
شرکت  داخلی  منابع  محل  از  ریال  ميليون 

است. شده  اجرا  قزوین  استان  برق   توزیع 
جلوگیری از بروز خاموشی
 با صرفه جویی ۱۰ درصدی 

در مصرف برق
گفت:  قزوین  برق  توزیع  مدیرعامل 
صرفه جویی  و  همکاری  صورت  در 
اوج  ساعات  در  مشترکان  درصدی   1۰
گرما  فصل  در  خاموشی  بروز  از  مصرف، 
می شود. جلوگيری  سالجاری  وتابستان 

مهندس  عمومی،  روابط  همين  گزارش  به 
شرکت  عامل  مدیر  چگينی  بهادیوند  سعيد 
ماه  تير  اول  هفته  در  استان  برق  سهميه  گفت: 
پيک  حالکيه  در  است  مگاوات   ۷۷۵ جاری 
نيازمند  و  کرده  عبور  مگاوات   ۸23 از  برق 
هستيم. صرفه جویی  در  مشترکان  همکاری 
وی درخصوص مشکالت و تلفات و هدر 
رفت انرژی در شبکه گفت: تلفات شبکه برق 
و  درصد   16 تا   1۰ طورميانگين  به  کشور  در 
است. وی  ۷.۵ درصد  قزوین حدود  استان  در 
با  تفاهم نامه هایی  کشاورزی  حوزه  در  گفت: 
چنانچه  و  شده  منعقد  کشاورزی  مشترکان 
کشاورزان در پيک بار از ساعت 13 تا 1۷ عصر، 
الکتروپمپ های خود را خاموش کنند مشمول 
شبانه روز  ساعات  بقيه  رایگان  برق  از  استفاده 
می شوند و نيز اگر مدیران صنایع هم روزهای 
تعطيل کاری خود را از روز جمعه به روزهای 
تابستانی  تعطيالت  و  کنند  موکول  هفته  دیگر 
آنها در ماه های تير و مرداد قرار گيرد مشمول 
تخفيف در قيمت برق مصرفی خود می شوند.
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7 طرح صنعت برق امسال در استان کرمان به بهره برداری می رسد
424 میلیارد تومان در  مدیرعامل برق منطقه ای کرمان گفت: امسال 7 طرح با اعتبار 

استان کرمان به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای کرمان، مهندس حبيبی افزود: در حال حاضر مصرف 
برق استان کرمان 2۷۰۰ مگاوات است و ظرفيت عملی توليد برق استان کرمان 29۴۵ مگاوات 
است که شبکه انتقال و فوق توزیع استان شامل ۸6۵۰ کيلومتر با ظرفيتی بالغ بر 13 هزار و 6۰۰ 
مگاولت آمپر وظيفه انتقال توليد نيروگاه ها را برعهده دارد و 122 پست انتقال و فوق توزیع در 
استان وجود دارد که برق توليدی را از طریق این شبکه ها و پست ها به شبکه توزیع می رسانند.

 2۴ صنعتی،  بخش  در  استان  مصرفی  برق  درصد   36 گفت:  استان  بار  ترکيب  درخصوص  وی 
درصد در بخش خانگی، 26.۷ درصد در بخش کشاورزی و بقيه مصارف خدماتی است که در 
حال حاضر 22 مصرف کننده بزرگ برق استان از طریق شبکه های توزیع که بالغ بر ۸۰۰ مگاوات 
مصرف دارند، از طریق خطوط فشار قوی و به  صورت مستقيم برق خود دریافت می کنند و بقيه 
خدمات  توزیع  شرکت های  و  ضعيف  فشار  و  متوسط  فشار  خطوط  طریق  از  مصرف کنندگان 
سرمایه گذاری  برای  مناسب  استان های  از  یکی  کرمان  گفت:  می کنند.وی  دریافت  خود  برقی 
و  دارد  قرار  کشور  در  خورشيد  تابش  طالیی  ذوزنقه  در  و  است  خورشيدی  انرژی  بخش  در 
بردسير  و  بافت  کرمان،  شهرستان های  خورشيدی  نيروگاه های  در  برق  مگاوات   ۴6 هم اکنون 

خواهد  مدار  وارد  و  اضافه  ظرفيت  این  به  دیگر  مگاوات   2۵ امسال  پایان  تا  که  می شود  توليد 
شد و تا ظرفيت 2۰۰ مگاوات برق از طریق انرژی خورشيدی در استان برنامه ریزی شده است.

مهندس حبيبی اضافه کرد: سه طرح این شرکت در حوزه جنوب استان کرمان شامل بخش 
خط  و  جيرفت  شهر  در  جبالبارز  کيلوولت   ۴۰۰ پست  کهنوج،  شوباد  نيروگاه  کيلوولت   ۴۰۰
تا  اميدواریم  آن  با  مرتبط  کيلوولت   132 خطوط  و  جيرفت  به  شوباد  کيلوولت   ۴۰۰ ارتباطی 
شوند. برطرف  استان  جنوب  مشکالت  عمده  بخش  و  برسند  بهره برداری  به  آینده  ماه  یک 

مگاوات   1۵ ميزان  به  محمدآباد  پست  ظرفيت  افزایش  با  آتی  ماه  مرداد  در  افزود:  وی 
دائم  پست  گرفتن  قرار  مدار  در  با  آینده  سال  که  شد  حل  ریگان  شهرستان  برق  مشکل 
همچنين  می شود.  رفع  کلی  صورت  به  منطقه  این  مشکل  آمپر  مگاولت  ظرفيت6۰  با  ریگان 
توسط  دیگری  و  مگاوات   ۵۰۰ ظرفيت  با  زرند  شهرستان  در  یکی  بزرگ  نيروگاه  دو 
استان  برق  توليد  ظرفيت  به  نيز  مگاوات   ۵۰۰ ظرفيت  با  کرمان  در  بوتيا  فوالد  شرکت 
گفت:  برق  مصرف  مدیریت  در  خانگی  مشترکان  نقش  درخصوص  شد.وی  خواهند  اضافه 
است  خانگی  مشترکان  سهم  درصد   2۴ استان  در  برق  مصرف  مگاوات   2۵۰۰ مجموع  از 
اوج  زمان  در  افزود:  ادامه  در  است.وی  باالیی  ميزان  آن  در  درصدی   1۰ صرفه جویی  که 
می شود. مدیریت  صنایع  مصرف  درصد   3۰ یعنی  مگاوات   2۴۰ تفاهم نامه   2۰ قالب  در  بار 

سخنگوی صنعت برق خبر داد:

راهکار توانیر برای کاهش هزینه استخراج رمزارزها و کوتاه تر شدن زمان بازگشت سرمایه
سرمایه گذاران  مشارکت  و  اجرا  با  که  داد  خبر  راهکاری  از  برق  صنعت  سخنگوی 
یافت. خواهد  کاهش  چشمگیری  به صورت  ارزها  رمز  استخراج  هزینه  آن،  در 

 به گزارش پيک برق، دکتر مصطفي رجبي مشهدي با اعالم این خبر گفت: با ایجاد امکان تامين 
برق مراکز استخراج رمزارز از محل سرمایه گذاري در طرح هاي صرفه جویي انرژي الکتریکي، 
مدت زمان بازگشت سرمایه در مراکز استخراج رمزارز با کاهش چشمگيري مواجه خواهد شد.

در  سرمایه گذاري  از  حاصل  برق  تخصيص  امکان  نيرو  وزارت  اینکه  بيان  با  وی 
صرفه جویي  گواهي  اعطاي  قالب  در  را  الکتریکي  انرژي  مصرف  کاهنده  طرح هاي 
انرژي  و  برق  معاونت  توسط  که  دستورالعملي  براساس  افزود:  است،  کرده  فراهم 
شده  صادر  رمزارز  استخراج  مراکز  برق  تامين  مقررات  درخصوص  نيرو  وزارت 
اعالم  اولویت دار  طرح هاي  در  سرمایه گذاري  به  نسبت  مي تواند  متقاضي  است، 

پيشنهادي  صرفه جویي  طرح  ارائه  ضمن  یا  و  کرده  اقدام  توانير  شرکت  توسط  شده 
کند. دریافت  را  طرح  اجراي  محل  و  زمان  درخصوص  توانير  شرکت  تایيدیه  خود، 

منجر  ذکرشده،  فرآیند  مطابق  که  طرح هایي  براي  داد:  ادامه  مشهدي  رجبي  دکتر 
معادل  طرح،  بهره برداري  آغاز  زمان  از  مي شوند،  الکتریکي  انرژي  صرفه جویي  به 
سال(،   1۰ مدت  به  )حداکثر  طرح  عمر  طول  در  شده  صرفه جویي  الکتریکي  انرژي 
دارد. نيز  را  غير  به  انتقال  قابليت  که  مي گيرد  تعلق  سرمایه گذار  به  صرفه جویي  گواهي 
است  مجاز  صرفه جویي  گواهي  دارنده  داشت:  اظهار  پایان  در  برق  صنعت  سخنگوي 
بورس  طریق  از  جاري،  مقررات  براساس  را  گواهي  در  مندرج  الکتریکي  انرژي  معادل 
انرژي )به طور مستقيم و یا از طریق قراردادهاي دو جانبه با مالک نيروگاه( خریداري و براي 
دهد. تخصيص  رمزارزها،  استخراج  جمله  از  رایج  کاربردهاي  از  یک  هر  به  نهایي  مصرف 

انجام عملیات بدون خاموشی
 بر روی شبکه برق فشار متوسط اهواز

گفت:  اهواز  برق  توزیع  مدیرعامل 
جلب  خدمت رسانی،  ارتقای  منظور  به 
مطمئن  برق  تامین  و  شهروندان  رضایت 
بدون  هزارعملیات  از7۱  بیش  پایدار،  و 
ویژه  گروه های  توسط  خاموشی  اعمال 
انجام شد. اهواز  برقدار در  با خطوط  کار 

به گزارش روابط عمومی توزیع برق اهواز، 
بحران  از  پس  گفت:  کریمی  حسن  مهندس 
پایدارسازی  منظور  به  اهواز  در   9۵ سال  برق 
شبکه و جلوگيری از اعمال خاموشی و جلب 
برق  تامين  جهت  در  شهروندان  رضایت 
عمليات  هزار   ۷1 از  بيش  پایدار،  و  مطمئن 
ویژه  گروه های  توسط  خاموشی  اعمال  بدون 
شد. انجام  اهواز  در  برقدار  خطوط  با  کار 

خاموشی،  کاهش  منظور  به  افزود:  وی 
پایداری  حفظ  مانور،  قدرت  افزایش 
کسب  صاحبان  و  شهروندان  رفاه  و  شبکه 
و  نوین  شيوه های  از  بهره گيری  با  کار،  و 
تهدیدهای  و  فرصت ها  شناخت  و  روزآمد 
برقدار  خطوط  با  کار  مرکز  دو  موجود، 
شد. راه اندازی  اهواز  غرب  و  شرق  در 
مشترکان،  رضایت  افزایش  گفت:  وی 
خاموشی،  اعمال  از  ناشی  خسارت  حذف 
افزایش  اجتماعی،  و  عمومی  اعتماد  افزایش 

باال  تشخيص  قابليت  شبکه،  اطمينان  قابليت 
در شناسایی عيوب خط، افزایش ایمنی، ابداع 
با  کار  انجام  و  عيوب  رفع  نوین  روش های 
کيفيت باال به علت عدم محدودیت زمانی از 
مهم ترین فواید و نتایج به کارگيری گروه های 
است. گرم  خط  تعميرات  و  نگهداری 
راه اندازی  با  گفت:  ادامه  در  کریمی 
در  برقدار  خطوط  با  کار  ویژه  گروه های 
مقره،  تعویض  عمليات های  تمامی  اهواز، 
و  تعویض  اسپيسر،  نصب  فيوز،  اوت  کت 
درختان  هرس  بتونی،  پایه های  مقاوم سازی 
اقدامات  سایر  و  توزیع  خطوط  در  متداخل 
یا  و  خاموشی  اعمال  بدون  شبکه،  با  مرتبط 
می شود. انجام  اهواز  در  خاموشی  حداقل 

اجرای طرح های خط گرم در توزیع برق تبریز در  تبریز  برق  توزیع  مدیرعامل 
انجام  در  شرکت  این  عملکرد  تشریح 
به  پیشگیرانه  سرویس های  و  تعمیرات 
صورت خط گرم گفت: تعداد ۸۵ فیدر 
بدون  جاری  سال  طی  کیلوولت   ۲۰
خاموشی  و  قطعی  هرگونه  اعمال 
مورد سرویس و نگهداری قرار گرفت.

برق  توزیع  روابط عمومی  گزارش  به 
عمليات  توسعه   کاظمی،  مهندس  تبریز، 
سرویس،  انجام  جهت  را  گرم  خط 
صورت  به  شبکه  تعميرات  و  نگهداری 
این  گفت:  و  کرد  عنوان  مهم  برق دار 
خاموشی  زمان  کاهش  باعث  اقدام 
رضایتمندی  افزایش  نهایت،  در  و 
است. داشته  همراه  به  را  مشترکان 

فيدر  سرویس  طرح های  تعداد  وی 
طی  گرم  خط  صورت  به  کيلوولت   2۰
و گفت:  دانست  ۸۵ طرح  را  سال جاری 
و  ميليارد   2 هزینه   با  طرح  تعداد  این 
است. درآمده  اجرا  به  ریال  ميليون   3۵9
تبریز همچنين،  برق  توزیع  مدیرعامل 

شرکت  این  بهره برداری  قابل  طرح  های 
 1326 را   99 فجر  دهه   تا   9۸ فجر  دهه   از 
طرحها  این  برای  گفت:  و  کرد  اعالم  طرح 
است. شده  هزینه  ریال  ميليون   112۰6۴9

افتتاح  قابل  طرح  های  تشریح  در  وی 
برق  هدف گذاری  گفت:  دولت  هفته   در 
برق  تامين  طرح   ۵۷۰ از  بهره برداری  تبریز 
ریال،  ميليون   ۴6 و  هزار   ۴۴2 ارزش  به 
شبکه های  بهينه سازی  و  اصالح  طرح   132
ميليون   1۸2 و  هزار   62 ارزش  به  شهری 
بهينه سازی  و  اصالح  طرح   ۷1 ریال، 
 ۴۸3 هزار   33 ارزش  به  روستایی  شبکه های 
به  تلفات  کاهش  طرح   2۷ و  ریال  ميليون 
است. ریال  ميليون   ۵۵3 و  هزار   ۵۷ ارزش 

به گفته وی، 19 طرح ایجاد قدرت مانور 
 2۷ ریال،  ميليون   1۰9 و  هزار   29 ارزش  به 
روشنایی  سيستم های  بهبود  و  توسعه  طرح 
 2 ریال،  ميليون   22۵ و  هزار   1۸ ارزش  به 

 1۷ ارزش  به  جدید  فيدرهای  توسعه   طرح 
تعویض  طرح   19 و  ریال  ميليون   2۰ و  هزار 
کنتور به مبلغ 1۴ هزار و ۸۷1 ميليون ریال از 
نيروی برق  افتتاح توزیع  دیگر طرح های قابل 
است. جاری  سال  در  دولت  هفته  طی  تبریز 

تشریح  در  همچنين  کاظمی  مهندس 
سال  فجر  دهه   در  افتتاح  قابل  طرح های 
تبریز  برق  هدف گذاری  گفت:  جاری 
به  برق  تامين  طرح   1۷۵ از  بهره برداری 
ریال،  ميليون   ۸23 و  هزار   2۵۸ ارزش 
شبکه های  بهينه سازی  و  اصالح  طرح   9۸
ميليون   3۰6 و  هزار   3۴ ارزش  به  شهری 
بهينه سازی  و  اصالح  طرح   ۵3 ریال، 
شبکه های روستایی به ارزش 1۸ هزار ۴۷2 
به  تلفات  کاهش  طرح   66 و  ریال  ميليون 
ارزش ۵۵ هزار و 2۵6 ميليون ریال است.

به گفته ی وی؛ 2۴ طرح ایجاد قدرت 
ميليون   ۵1 و  هزار   1۷ ارزش  به  مانور 
ریال، 2۵ طرح توسعه و بهبود سيستم های 
روشنایی به ارزش 21 هزار و ۴22 ميليون 
جدید  فيدرهای  توسعه   طرح   ۵ ریال، 
و  ریال  ميليون   2۰ و  هزار   32 ارزش  به 
هزار   ۸ مبلغ  به  کنتور  تعویض  طرح   13
طرح های  دیگر  از  ریال  ميليون   ۸1۰ و 
برق  نيروی  توزیع  شرکت  افتتاح  قابل 
است. جاری  سال  فجر  دهه   طی  تبریز 
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امام حسن عسگری)ع(:
مدارا و سازش با 

دشمنان خدا و دشمنان
 اهل بیت )علیهم السالم( 

در حال تقّیه بهتر است از هر نوع 
صدقه ای که انسان برای خود بپردازد.

آثار همه گیر بحران کرونا بر سیستم های انرژی دنیا
بر  کرونا  ویروس  همه گیر  اثرات 
اشکال  به  دنیا  سراسر  انرژی  سیستم های 
به  جهانی  پاسخ  و  شده  مشاهده  مختلفی 
برای  را  ما  زیرساخت های  چالش،  این 
آژانس  داد.  خواهد  شکل  آتی  دهه های 
درخصوص   )IEA( انرژی  بین المللی 
دولت ها  به  کمک  و  بحران  این  اثرات 
و  چالش ها  در  مسیر  هدایت  برای 
فرصت های ناشی از آن تمرکز کرده است.

از ميان گزارش های کليدی ماه های اخير، 
 World( جهانی  انرژی  چشم انداز  گزارش 
پایدار  بازیابی  درمورد   )Energy Outlook
را  بحران ها  به  دولت ها  پاسخ  چگونگی  که 
این  روی  خاص  طور  به  می کند،  ارزیابی 
در  می توان  چگونه  که  کرده  تمرکز  موضوع 
عين حرکت در مسير انرژی پاک و منعطف، 
کرد. ایجاد  کنونی  فضای  در  شغل هایی 

سرمایه گذاری  کاهش  بزرگترین 
انرژی در تاریخ

ميالدی،   2۰2۰ سال  ابتدای  در 
مسير  در  انرژی  جهانی  سرمایه گذاری 
قرار  سال   6 طی  ساالنه  افزایش  بزرگترین 
ماه،  چند  طی  کرونا  بحران  که  داشت 
تعطيلی  به  را  دنيا  اقتصاد  از  بزرگی  بخش 
گزارش  نسخه  آخرین  براساس  کشاند. 
در  انرژی  سرمایه گذاری  درخصوص   IEA
سرمایه گذاری  ميزان  که  می رود  انتظار  دنيا 
معادل  درصد   2۰ گذشته  سال  با  مقایسه  در 
یابد.  کاهش  دالر  ميليارد   ۴۰۰ حدوداً 
سرمایه گذاری  کاهش  این  می شود  پيش بينی 
جاری  سال  در  اصلی  بخش های  تمامی  در 
انرژی های  فسيلی،  )سوخت های  دهد  رخ 
است  حالی  در  این  بهره وری(.  و  تجدیدپذیر 
انرژی  سرمایه گذاری های  عمده  سهم  که 

انرژی های  به  مربوط  فناوری  های  به  دنيا  در 
یافته است که در سال 2۰2۰  پاک اختصاص 
این  به  صرفاً  این  و  دارد  بزرگ  رشد  یک 
متحمل  فسيلی  سوخت های  که  است  علت 
در  کلی  طور  به  و  شده  سنگينی  ضربه های 
نياز  مورد  سطح  از  پایين تر  مراتب  به  سطحی 
برای تسریع در رشد انرژی قرار گرفته است.
سیستم های  در  سرمایه گذاری  تنظیم 

قدرت برای کاهش نگرانی ها
به  پيشرفته  جوامع  وابستگی  کرونا  بحران 
نمایان کرده  پيش  از  بيش  را  الکتریکی  انرژی 
است. همچنين جریان سرمایه ای که یک بخش 
سالم برق به آن وابسته است، کاماًل فشرده شده 
است. کاهش در سرمایه گذاری های بخش توليد 
و شبکه های برق همراه با کاهش مصوبات برای 
توان الکتریکی انعطاف پذیر با کربن پایين باید 
باشد. برای سياست گذاران  یک هشدار واضح 
حفظ  موضوع  اهميت  به  اشراف  با 
عامل  مدیران  و  انرژی  وزرای  برق،  امنيت 

نمایندگی  )به  دنيا  سراسر  از  برق  صنعت 
دنيا(  در  انرژی  توليد  ظرفيت  درصد   6۰ از 
تاثير  درخصوص   IEA با  ميزگردی  در 
و  الکتریکی  انرژی  بخش  در  کرونا  بحران 
سيستم های  برای  سرمایه گذاری  بسيج  لزوم 
نشسته اند. بحث  به  پایدار  و  مطمئن  قدرت 

بحران کرونا به رشد جهانی 
تجدیدپذیر ضربه  انرژی  ظرفیت های 

می زند اما آن را متوقف نمی کند!
به دليل اثرات بحران کرونا مقرر شده که 
در سال جاری توربين های بادی، نيروگاه های 
انرژی های  که  تاسيساتی  سایر  و  خورشيدی 
شوند  توليد  کمتر  می کنند،  توليد  تجدیدپذیر 
در   IEA بروزرسانی  آخرین  براساس  که 
باری  اولين  این  تجدیدپذیر،  انرژی  بازارهای 
است که در 2۰ سال اخير رشد افزایش توليد 
می رود  انتظار  اما  است  نزولی  تجهيزات  این 
آینده  سال  در  تجهيزات  این  توليد  رشد 
طرح  های  بيشتر  که  چرا  شود.  گرفته  سر  از 

دارای تاخير با فرض ادامه سياست های حمایتی 
چشمگير  رشد  شد.  خواهند  اجرایی  دولت ها 
دهه  دو  در  تجدیدپذیرها  هزینه های  کاهش  و 
برای  بزرگ  موفقيت آميز  روند  یک  گذشته 
ناشی از  انرژی بوده است که  بازارهای جهانی 
سياست ها  و  فناوری  زمينه  دو  هر  در  نوآوری 
محافظت  برای  هزینه ها  کاهش  ادامه  اما  است. 
عدم  از  وسيعی  طيف  از  تجدیدپذیر  منابع  از 
تشدید  کوید19-  واسطه  به  که  قطعيت هایی 
شده است، کافی نخواهد بود. این امر حاکی از 
اهميت باالی تهيه بسته های پویا و استراتژی های 
از  الزم  حمایت های  تضمين  جهت  صحيح 
سرمایه گذاران در ماه ها و سال های آتی است.

جهان در مسیر دستیابی به اهداف 
پایدار دسترسی به انرژی نیست!

بين المللی  آژانس  گزارش  براساس 
بخش   ،)IRENA( تجدیدپذیر  انرژی های 
و  جهانی  بانک   ،)UNSD( ملل  سازمان  آمار 
وجود  با   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
در  دنيا  گذشته،  دهه  در  سریع  پيشرفت های 
قابل  صرفه،  به  مقرون  انرژی  به  دسترسی 
دچار   2۰3۰ افق  در  جدید  و  پایدار  اعتماد، 
در  تالش ها  که  آن  مگر  شد  خواهد  چالش 
یابد. افزایش  توجهی  قابل  طور  به  زمينه  این 

 1.2 از  برق  دسترسی  بدون  افراد  تعداد 
فر  ميليون   ۷۸9 به   2۰1۰ سال  در  نفر  ميليارد 
حال  این  با  است.  یافته  کاهش   2۰1۸ سال  در 
کرونا  بحران  از  قبل  که  سياست هایی  براساس 
برنامه ریزی شده و یا در دست اجرا بوده است، 
تخمين زده می شود که تا سال 2۰3۰، 63۰ ميليون 
نفر در دنيا به برق دسترسی نداشته باشند که ۸۵ 
هستند. آفریقا  صحرای  جنوب  در  آنها  درصد 

نشست شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان زنجان 
آب  صنعت  هماهنگی  شورای  نشست 
عامل  مدیران  حضور  با  زنجان  برق  و 
برق  آبفا،  منطقه ای،  آب  شرکت های 
به  پارس سوییچ  ایران ترانسفو،  منطقه ای، 
شد. برگزار  زنجان  برق  توزیع  میزبانی 
برق  توزیع  روابط عمومي  گزارش  به 
این  مدیرعامل  عليزاده  مهندس  زنجان، 
صنعت  هماهنگی  شورای  ریيس  و  شرکت 
وزارت  برنامه های  تشریح  ضمن  برق  و  آب 
طرح های  از  بهره برداری  جاری  سال  در  نيرو 
هوشمندسازی  حوزه  در  زنجان  برق  توزیع 
و  انرژی  تلفات  کاهش  برق،  شبکه های 
در  را  مردم  به  خدمت رسانی  کيفی  ارتقای 
برشمرد.  شرکت  این  فعاليت های  اولویت 
آب  صنعت  عامل  مدیران  ادامه  در 
پارس  و  ترانسفو  ایران  شرکت های  و  وبرق 
ورزشی،  و  فرهنگی  دبيران  همراه  به  سوئيچ 
ارائه  به  غيرعامل  پدافند  و  عمومی  روابط 
گزارشی از وضعيت فعاليت های انجام شده و 
پرداختند.  99 تدوین شده در سال  برنامه های 

مرکز  پاسخگویی  افزایش ظرفیت 
16 کاربر تماس ۱۲۱ زنجان به 

به  گفت:  زنجان  برق  توزیع  مدیرعامل 
منظور مدیریت تماس هاي بهمني ناشي از وقوع 
حوادث وسيع در شبکه و مدیریت اضطراري 
از   121 تماس  مرکز  پاسخگویي  ظرفيت  بار، 
یافت. افزایش  کاربر   16 به  همزمان  کاربر   9

مهندس  روابط عمومی،  همين  گزارش  به 
ظرفيت  افزایش  منظور  به  افزود:  عليزاده 
بهمني  تماس هاي  مدیریت  و  پاسخگویي 
و  شبکه  در  وسيع  حوادث  وقوع  از  ناشي 
گواهينامه   ۷ تعداد  بار  اضطراري  مدیریت 
و  خریداري  افزار  تذرو  شرکت  از  جدید 
 9 از   121 تماس  مرکز  پاسخگویي  ظرفيت 
کاربر همزمان به 16 کاربر افزایش یافته است.

اپراتور   6 حاضر  حال  در  گفت:  وی 
برق  توزیع  شرکت   121 مرکز  ستاد  در 
گواهينامه   ۷ خریداری  با  که  است  فعال 
می توانند  نياز  حسب  بر  نفر   16 جدید، 
شوند. مشترکان  به  پاسخگویی  مدار  وارد 

سرویس،  این  راه اندازي  با  است،  گفتنی 
جهت  انتظار  صف  از  بحران  مواقع  در 
می شود. شد  کاسته  اپراتور  به  اتصال 

تابستان بدون خاموشي در زنجان
 با صرفه جویي ساعات اوج مصرف

 1۵ گفت:  زنجان  برق  توزیع  مدیرعامل 
دما،  افزایش  علت  به  1۵شهریور  تا  خرداد 
برق  انرژي  مصرف  بار  پيک  زمان  مدت 
مدیریت  طالیي  ساعت  و  است  کشور  در 
13تا  ساعت  از  استان  برق  انرژي  مصرف 
است. شب   22 تا   2۰ و  1۷بعدازظهر 
مهندس  روابط عمومی،  همين  گزارش  به 
تشویقي  برنامه هاي  به  اشاره  با  عليزاده 

مصرف  پيک  از  گذر  برای  شرکت  این 
کشاورزي  و  صنعتي  مشترکان  با  گفت: 
تفاهم نامه هاي  رروزانه،  با  جابه جایي  براي 
تعداد  امسال  که  کرده ایم  امضا  را  مختلفي 
نسبت  مصرف  پيک  در  مشارکت کنندگان 
دارد.  زیادي  افزایش  گذشته  سال  به 
تفاهم نامه اي  کشاورزي  بخش  با  همچنين 
در  اگرکشاورزان  اینکه  بر  مبني  شده  امضا 
 2۰ نکنند،  استفاده  برق  از  پيک  ساعت   ۴
مي کنند. دریافت  رایگان  برق  بقيه  ساعت 
رعایت  خانگي،  بخش  در  گفت:  وي 
امسال  داریم  قرار  شاخص  را  مصرف  الگوي 
مدیریت  در  نيز  آپ ها  استارت  ظرفيت  از 
سقف  مي کنيم،  استفاده  خانگي  مصرف 
زنجان،3۰۰  در  تجاري  و  خانگي   مصرف 
مورد  در  است،  تابستان  فصل  در  کيلووات 
به  16درصد  مقدار،  این  از  بيش  مصرف 
هزینه قبض خانگي و تجاري افزوده مي شود.

برق  توزیع  افزود:  ادامه  در  عليزاده 
جزو  و  سرلوحه  را  خدمات  کيفيت  بحث 
در  کيفيت  و  است  داده  قرار  خود  اهداف 
خط  سيستم  از  استفاده  برق،  شاخص هاي 
سيستمهاي  و  فناوریها  از  استفاده  گرم، 
کابل  با  مسي  سيم هاي  تعویض  هوشمند، 
مي دهد. انجام  مورد  این  در  را  خودنگهدار 

منبع:
بين المللی آژانس 

انرژی


