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مدیر منطقه برق خاوران:

مناطق جدیدالتاسیس در زمینه
نیروی انسانی کارآزموده نیاز به توجه بیشتری دارند

شرکت توزيع نيروي برق
استان تهران
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باحضور نماینده یک شرکت آلمانی در شرکت توزیع برق استان تهران

راهکارهای انتقال تکنولوژی شبکه های هوشمند مورد بررسی قرار گرفت
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افتتاح نیروگاه تولید پراکنده شهرک صنعتی پرند
با حضور استاندار تهران

نیروگاه تولید پراکنده شهرک صنعتی پرند
با حضور استاندار تهران افتتاح شد.
با حضور حســین هاشــمی اســتاندار تهران،
مهندس بربند مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
تهــران ،فرمانــدار رباط کریم و حجت االســام
نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارســتان در
مجلس شورای اســامی و سایر مسئوالن محلی
نیروگاه تولید پراکنده شــهرک صنعتی پرند افتتاح
شد .در این مراسم نیروگاه تولید پراکنده پرند شامل
 13مولد گاز سوز  1مگاواتی مورد بهره برداری قرار
گرفت.
مهندس بربند مدیرعامل شــرکت توزیع برق
استان تهران در این مراسم گفت :این نیروگاه 13
مگاواتــی از نوع دیزل CHPاســت که عالوه بر
تولیــد برق ،حرارت نیز تولید می کند که در منطقه
شهرک صنعتی پرند احداث و راه اندازی شده است.
وی در مــورد خصوصیات مهــم این نیروگاه ها
گفت :از ویژگی های این نوع نیروگاه ها نزدیک بودن
محل تولید به محل مصرف است که تلفات کمتری
دارد و کل هزینه ســرمایه گذاری نیز توسط بخش
خصوصی انجام می شودو وزارت نیرو نیز به صورت
تضمینی برق تولیدی را خریداری کرده و روی شبکه
تحویل گرفته و به صنایع تحویل می دهد.
همچنین این واحدهــای CHPمی توانند به
واحدهای هم جوار برای گرمایش حرارت بفروشند
که باعث باال رفتن راندمان ســوخت می شود و از

لحاظ مسایل زیســت محیطی بسیار حایز اهمیت
اســت به گونه ای کــه می توان گفــت :راندمان
واحدهای نیــرو گاهی در حالت معمولی  40درصد
اســت که در صورت بهره گیــری از نیروگاه های
 CHPاین رقم به  80درصد می رسد.
وی افــزود :با توجه به این مهــم وزارت نیرو
می تواند نسبت به نرخ خرید برق تجدید نظرکرده
و مبلغ بیشــتری به واحدهای نیروگاهی یاد شده
پرداخت کند.
مدیر عامل شــرکت توزیع برق استان تهران
گفت :با توجه به اینکه بســیاری ا ز شهرک های
بزرگ صنعتی در محدوده اســتان تهران قرار دارد،

این شــرکت آمادگی الزم جهت توسعه ،تجهیز و
حمایت از واحد های مشابه را در برنامه کاری خود
قرار داده است.
همچنین حایز اهمیت بودن اینگونه نیروگاه ها
در بحــث پدافنــد غیرعامل و تامیــن برق مراکز
حساس کشور در مواقع بحران توجه به توسعه این
گونه نیروگاه ها را دو چندان می کند.
گفتنی اســت با بهره برداری این نیروگاه ،برق
بخش عمده ای از کارخانجات شهرک صنتعی پرند
تأمین می گردد و همچنین در مواقع خاص به دلیل
مستقل بودن این نیروگاه از نیروگاه های سراسری،
این نیروگاه قادر است برق منطقه را تأمین نماید.

افتتاح ساختمان اداری برق وحیدیه شهریار

طرح های برق رســانی اســتان تهران با
یک هــزار و 100میلیارد ریــال اعتبار در
شهرستانهای غرب اســتان تهران افتتاح
شد.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
تهران گفت :در شهرســتانهای شــهریار ،قدس و
مالرد  4منطقه توزیع برق مستقر می باشد که برای
بیش از  500هزار مشــترک این منطقه سرویس
دهــی می کند که تعداد مشــترکان این منطقه از
برخی استان های کشور هم بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،سید علی
بربند افزود :در شهرســتان شــهریار بیش از 200
هزار مشــترک وجود دارد که از این تعداد  40هزار
نفر در منطقه وحیدیه شــهریار مستقر هستند و با
توجه به اینکه تعداد مشترکان این منطقه از برخی
شهرســتان های اســتان تهران هم بیشتر است،
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهــران برای
سرویس دهی بهتر و خدمات مطلوبتر به شهروندان
ناحیه برق وحیدیه شهریار را افتتاح کرد.
وی افــزود :برای تجهیز نــاوگان خودرویی و
تامین امکانــات در ناحیه برق وحیدیه بیش از 10

میلیارد ریال هزینه شــده است و با راه اندازی این
مرکز خاموشی های منطقه به حداقل ممکن خواهد
رســید و خدمات مورد نیاز شــهروندان با سرعت
بیشتری ارائه می گردد.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
تهران افزود :با توجه به گســتردگی منطقه و تعداد
زیاد مشــترکان با افتتاح این ناحیه ،تمرکز زدایی
در منطقه انجام می شــود و کارشناسان در هنگام
خاموشی منطقه با سرعت بهتری می توانند نسبت

به رفع خاموشی اقدام کنند.
وی افــزود :بهبود سیســتم های نرم افزاری و
اتوماســیون شبکه برق غرب استان تهران ،احداث
 7کیلومتــر خط برق در جــاده آدران 15 ،کیلومتر
شبکه هوایی فشــار قوی در جاده شهریار به رباط
کریم 3 ،کیلومتر شــبکه هوایی و زمینی در جاده
شهریار به تهران و اصالح و بهینه سازی خط برق
شهریار به امیریه از جمله دیگر طرح هایی است که
در این منطقه به بهره برداری رسید.

يادداشت

عایق های الکتریکی
■ مهندس شهریار عمومی
مدیر منطقه برق مالرد

امروزه نگاه یک شرکت
توزیــع نویــن ،نگاهی
ســازمانگرا و یادگیرنده
اســت .چالشهایی که
متناســب با مسایل روز
ناشی از رشــد روزافزون و ســریع شهرهای
بزرگ و تبدیل شــدن آنها به ابرشهر از یکسو
و وابستگی بسیار شدید جامعه بشری به انرژی
الکتریکی از سوی دیگر موجب گردیده تا انرژی
الکتریکی به صنعت استراتژیک مبدل گردد.
تامیــن نیاز مردم به بــرق در کنار رعایت
مسایل زیست محیطی مدتهاست که به یک
مسأله جدی برای صنعت برق تبدیل شده است
و این صنعت را به سمت و سویی جدید کشانده
است که میتوان به انرژیهای پاک و منابع تولید
پراکنده اشاره نمود .تجدید ساختار صنعت برق
و استقالل شرکتهای توزیع ،رویکردی بود که
با اهداف واالیی مانند افزایش بهرهوری مورد
توجه قرار گرفت و به دنبال آن با تشکیل بازار
برق و بورس انرژی ،کاهــش تلفات در صدر
فعالیتها قرار گرفت.
مباحث جدید مانند ریزشبکهها ،خودروهای
برقــی و هیبریــدی ،خانههای هوشــمند و
ذخیرهسازهای انرژی از دیگر مسایلی هستند
که فکر شــرکتهای توزیع را به خود معطوف
ساخته اســت .ولی مباحث پایهای نیز از نظر
کارشناســان همچنان مورد توجه است .کتاب
افقی بــر عایقهای الکتریکــی نیز در همین
راستا به رشته تحریر درآمده است تا مروری بر
عایقهای الکتریکی و عوامل موثر بر آنها باشد.
مقوله عایقهای الکتریکی در کتب متعددی
که توسط اساتید مطرح دانشگاهی انتشار یافته
است مورد بررســی قرار گرفته است اما آنچه
باعث گردید تا این کتاب به رشته تحریر درآید،
توجه به نکاتی بوده که در ســایر کتابها کمتر
مورد توجه قرار گرفته است.
در این کتاب ضمن معرفی انواع عایقهای
مورد استفاده در صنعت برق ،برخی نقطهنظراتی
که نگارنده با آنها روبرو بوده است نیز قید شده
است .کتاب شامل دوازده فصل است و نگاه به
سمت و سویی است که عالوه بر مطرح شدن
عوامل موثر بر روی عایقهای الکتریکی ،کلیت
بحث رعایت گردد.
همانگونه که عنــوان گردید در این کتاب
عالوه بر معرفی عایقهای الکتریکی مواردی
مانند :عایقهــای ضدحریق ،حفاظت در برابر
اضافهولتاژها ،اتصــا ل کوتاه و گذراها ،پایداری
گذرا ،تحلیل قوی الکتریکــی و کرونا ،زمین
کردن و تاثیر هارمونیکها بر روی عایقهای
الکتریکی مطرح و بررسی گردیده است.
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باحضور نماینده یک شرکت آلمانی در شرکت توزیع برق استان تهران

راهکارهای انتقال تکنولوژی شبکه های هوشمند و باتری های ذخیره ساز
مورد بررسی قرار گرفت
در نشست مشترک نماینده یک شرکت آلمانی در حوزه
انتقال و توزیع برق با مدیران ارشد شرکت توزیع برق
استان تهران ،راهکارهای همکاری در حوزه شبکه های
هوشمند و باتری های ذخیره ســاز مورد بررسی قرار
گرفت.
مهندس بربند مدیرعامل شــرکت با اعالم این مطلب گفت:
در راســتای توسعه بهره وری شــبکه های توزیع و مدیریت بار
امکان این همکاری برای انتقال تکنولوژی و هوشــمند ســازی
شبکه وجود دارد .وی افزود :با توجه به امکان ارتقای ضریب بار
در شبکه های برق استفاده از ذخیره ساز ها و تقویت توان داخلی
ســاخت این ادوات مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در صورت
انتقال تکنولوژی و دانش ایــن تجهیزات می توان از توان تولید
کنندگان داخلی جهت ساخت این تجهیزات استفاده بهینه کرد.

به همت پایگاه مرکزی بسیج شرکت برگزارشد:

هم زمان با هفتــه دفاع مقدس ،به همت
پايگاه مركزي بسيج شــركت همایشی
با حضور ارزشــمند جمعي از خانواده هاي
مكرم شــهداي واالمقام جنگ تحميلي و
مدافع حرم ،مدیران و همکاران شــرکت
توزیع برق استان تهران ،نماينده ولي فقيه
و امام جمعه شهرستان ري ،مشاور وزیر
و فرمانده مركز بسيج وزارت نيرو ،فرمانده
حوزه مقاومت بسيج شــركت توانير ،در
بزرگداشت ياد و خاطره رزمندگان عزيز
و ارزش هــا و آرمان هاي رفيع  8ســال
ايســتادگي حق عليه باطل در محل سالن
همايش هاي شركت ،برگزار شد.
مهنــدس بربند مديــر عامل شــركت ،در
ســخنانی خواســتار نگاه همزمان به گذشته و
رو به ســمت آينده در جامعه بســيجي شركت
شــد وگفت:عملكرد جبهه مقاومت در منطقه و
كشــورهاي مجاور بسیار خوب است و خبرهاي
صلح و پيروزي مرهون همت و تالش بسيجيان
سرافراز كشورهاي منطقه از جمله ايران اسالمي
است .وی افزود :اولويت پيش رو اعزام بسيجيان
و كاروان هاي سازندگي به مناطق تخريب شده
وکشورهای مجاور نيازمند بازسازی است.
در ادامــه ،مهنــدس طارمي مشــاور وزيرو

همایش بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس

فرمانده مركز بســيج وزارتخانه با اشاره به ذات
و عواقب ناخوشايند جنگ ،گفت :کشور ما هیچ
زمانی آغازگر جنگ نبوده و برای دفاع صرف از
كيان و ارزش هاي مقدسمان پا به عرصه کارزار
گذاشته است.
وی حضــور مــردم در كنار دولــت را كليد
اصلي موفقيت در اين عرصه  8ســاله دانسته و
گفت :همکاران وزات نيرو وصنعت آب وبرق در
جبهه هاي نبرد حضور فعال داشــته و جانبازان،
رزمندگان و آزادگان عزیز پس از پایان جنگ در
اين سازمان به خدمت رساني به اين مرز و بوم،
ادامه داده اند.
حجت االســام حاج آقا شاهچراغي نماينده
ولــي فقيه و امــام جمعه شهرســتان ري نیز با
تبريــك اعياد بزرگ ماه شــريف ذي الحجه و
يادآوري مناســبت هاي فراوان اين ماه در باب
اهميت امر واليت ســخن به ميــان آوردند و با
ذكر احاديثــي يادآوری کرد کــه پذيرش كليه
عبادت هاي مومنين منوط به پذيرش امر واليت
است.
وی افزود :اســتوار بودن بناي استقالل هر
كشور بر سه پايه اصلي قدرت علمي وفرهنگي،
قدرت نظامي و قدرت اقتصادي است.
مهندس رحيمــي فرمانده پايــگاه مركزي

بســيج شــركت ،گزارش عملكرد فعالیت های
بسيجيان شركت را که شامل :انجام گشت شبانه
دستگيري ســارقان شبكه ،تشويق و قدرداني از
پرســنل نيروي انتظامي و همكاران بسيجي در
راستاي شناســايي و دستگيري سارقين ،شركت
در رزمايش اقتــدار ثاراهلل در بوســتان واليت،
شــركت در مانور زلزله در بوستان واليت ،اعزام
همكاران بســيجي به كربالي معلــي ،برپايي
ايستگاه صلواتي و پذيرايي از راهپيمايان اربعين
حســيني ،ديــدار از خانواده هاي معظم شــهدا،
شركت در مانور پدافند غيرعامل ،اردوي راهيان
نور ،برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي مشهد
و قم و ...را ارایه کرد.
همچنین مراســم دیگری به مناسبت هفته
دفــاع مقدس برای همکاران خواهر شــرکت با
حضور قیومی مشاوروزیر در امور بانوان و خانواده
و فرماندهی بسیج خواهران وزارت نیرو ،معاونت
بسیج خواهران حوزه مقاومت بسیج توانیر ،رئیس
مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش
پژوهان برگزار شد.
قیومی مشــاور وزیــر نیرو درامــور زنان و
خانواده ،در ســخنانی گفــت :فرصت های این
چنینی در یادآوری فرایض محوله که دین مبین
اسالم برعهده ما گذاشته است ،موثر است .وی با

اشاره به نقش محوری زن در نهادخانواده گفت:
وظیفه خطیر انتقال ارزش ها و فرهنگ ســازی
بنیانــی در خانواده بر دوش بانوان اســت .وی
همچنین با اســتناد به آیات شریفه قرآن کریم،
بــه الگوهای خانواده آســمانی اشــاره بر لزوم
جهت گیری به ســاده زیستی در زندگی گرانقدر
تاکید کرد.
دکتر ســویزی رییس مرکز ملــی پرورش
استعدادهای درخشان دانش پژوهان ،نیزمطالبی
در خصوص هفته دفاع مقدس ،تقارن آن با آغاز
ســال تحصیلی و لزوم رعایــت نکات اصولی و
تربیت فرزندان در سنین کودکی بیان داشت.
جعفری مسئول بسیج خواهران شرکت نیز،
درگزارشی به عملکرد خواهران بسیجی شرکت
طــی ســال های  94و  95که شــامل :دیدار با
خانواده های معظم شــهدا ،دیــدار با امام جمعه
شهرستان ری ،شرکت در تجمع حجاب و عفاف،
شرکت در اردوی زیارتی سیاحتی قم جمکران و
دهکده وسف ،قدردانی از فرزندان شهدای مدافع
حرم ،پرداخت.
اهــدای هدايايــي بــه رســم ياد بــود به
خانواده هاي معزز شــهداي جنــگ تحميلي و
مدافع حرم ،جمعي از ايثارگران وبسيجيان فعال
شركت از دیگر برنامه های این همایش ها بود.
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بازدید از روند فعالیت نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

چهارمین بازدید از ســری بازدید های علمی
به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
اختصاص یافت .این بازدید که در روز ســه
شنبه مورخ  95/7/13با هماهنگی و همکاری
دفتر تحقیقات شرکت صورت گرفت  23نفر
از مدیران مناطق و کارشناسان شرکت حضور
داشتند .همکاران از واحدهای مختلف نیروگاه
بازدید بعمل آوردند و با نحوه فعالیت نیروگاه و
پست  400کیلوولت خروجی آن آشنا شدند.
نیروگاه شــهدای پاکدشــت یکی از بزرگترین
نیروگاههای ایران و خاورمیانه از نوع سیکل ترکیبی
با ظرفیت تولید  ۲۸۶۸مگاوات اســت که شامل ۱۲
واحد گازی ۱۵۹مگاواتــی مدل  V94.2با ظرفیت
 ۱۹۰۸مگاوات و  ۶واحد بخار ۱۶۰مگاواتی با ظرفیت
 ۹۶۰مگاوات در زمینی به مساحت ۱۹۴هکتار است.
اجرایی  ۱۲واح ِد بخش گا ِز نیروگاه ،از سال
عملیات
ِ
 ۱۳۸۰شروع و تا سال  ۱۳۸۴پایان یافت و عملیات
ساخت و تکمیل  ۶واح ِد بخش بخا ِر سیکل ترکیبی،
از سال  ۱۳۸۴تا شهریور  ۱۳۹۱به طول انجامید.

اخبار مناطق

پایگاه بسیج برق قرچک،
پایگاه نمونه شد

میانگین قدرت عملی نیــروگاه  ۲۳۶۶مگاوات
اســت که قدرت عملی در زمستان  ۲۵۳۲مگاوات
و در تابســتان  ۲۱۷۲مگاوات است .میانگین قدرت
عملی واحدهای گازی  124/8مگاوات و واحدهای
بخار  144/7مگاوات اســت .سوخت اصلی واحدها،
گاز طبیعی است و سوخت پشتیبان آن گازوئیل (نفت
گاز) است که گازوئیل در  ۹مخزن مجموع ًا به ظرفیت

 ۲۴۰میلیون لیتر ذخیرهسازی میشوداین نیروگاه از
برج خنککن خشک (هلر) استفاده میکند.سازنده
نیروگاه گروه مپنا اســت .در نیــروگاه گازی ،مدل
توربینها  V94.2و ســازنده آن شرکتهای توگا،
آنسالدو و زیمنس است .سازنده ژنراتورهای نیروگاه
گازی ،شرکتهای پارس ژنراتور ،آنسالدو و زیمنس
است و سازنده بویلرها ،مپنا بویلر-درسان است.

توسط کمیته تخصصی ارتینگ برگزار شد:

آموزش اصول اندازه گیری مقاومت سیستم های اتصال زمین(ارت)

پیرو اجــرای یکــی از مصوبــات کمیته
تخصصی ارتینگ کالس آموزشی یک روزه
با هماهنگی امور مهندســی در محل کالس
آموزشی ستاد شرکت برگزار شد.
در ایــن دوره که کلیه ناظران توســعه ،ناظران
بهره برداری و مجریان طرح مناطق حضور داشــتند
اصول و مبانی ارتینگ توســط مهنــدس اردکانی،
رئیس کمیته تخصصی ارتینــگ و همچنین نحوه
اندازه گیری مقاومت سیستم های اتصال زمین (ارت)
توسط مهندس علمائی ،دبیر کمیته آموزش داده شد.
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مهنــدس اردکانــی ،مدیر امــور خدمات فنی
و رییس کمیتــه تخصصی ارتینگ خاطر نشــان
کردند :دســتورالعمل نحوه انــدازه گیری مقاومت
سیســتم های اتصال زمین (ارت) پس از تصویب
در کمیته ارتینگ و دفتر توســعه مدیریت و تحول
اداری جهت اجرا به کلیه ناظران ابالغ خواهد شد.
ایشــان افزود :ارتینگ پایه و اساس و فوندانسیون
صنعت برق است.
همانگونــه کــه در یــک ســاختمان در ابتدا
فوندانســیون با تمــام جزئیات اســتانداردش اجرا

می شــود و ســپس کلیه عناصر ساختمان بر روی
فوندانســیون بنا می گردد ،در شبکه های برق هم
می بایســت کلیه تأسیســات بر روی فوندانسیون
مناسب که همانا سیستم ارتینگ مناسب می باشد
بنا شود.
اجرای سیستم ارتینگ استاندارد عالوه بر ایمن
سازی شبکه و تأسیسات برای پرسنل شرکت برق
شــهروندان ،موجب جلوگیری از خســارات وارده
مالی به مشترکین و کاهش تلفات انرژی در شبکه
خواهد گردید.

اجراي طرح جهادي جمع آوري انشعابات غير مجاز در منطقه برق ورامين

در راستاي پيشبرد اهداف كالن شركت توزيع نيروي برق استان تهران و
با هماهنگي بعمل آمده با دادستان محترم شهرستان ورامين طرح جهادي
جمع آوري انشــعابات غير مجاز مشهود در نقاط آلوده شهرستان ورامين
به صورت هفتگي كليد خورد.
بنــا به گزارش روابط عمومي منطقه برق ورامين ،در گام نخســت اين طرح كه با
حضور اكيپ هاي بازرســي و بهره برداري اين منطقه و همراهي پرسنل خدوم نيروي
انتظامي برگزار شد بيش از  150انشعاب غير مجاز در منطقه كهنه گل كه يكي از آلوده
ترين نقاط از جهت برقراري انشعابات غير مجاز است ،جمع آوري و با متخلفين برخورد
الزم صورت پذيرفت.مهندس منصوري يگانه مدير منطقه برق ورامين از استمرار اجراي
ايــن طرح به صورت هفتگي در اقصي نقاط اين منطقه تا دســتيابي به نتيجه الزم و
تحقق چشم اندازهاي پيش روي شركت در راستاي كاهش تلفات خبر داد و از همراهي
كليه مسئولين شهرستاني و همكاران منطقه در اين راستا قدرداني کرد.

در راســتای تحقق تدابیر فرمانده معظم
کل قوا و براســاس ارزیابی های انجام شده
مبتنی بر فرآیند اشــراف فرماندهی کل سپاه
و سازمان بســیج در وضعیت و عملکرد سال
 1394پایگاه بسیج حجت ابن الحسن (عج)
منطقه برق قرچک مفتخر به کســب عنوان
موفق ترین پایگاه کارمندی در سطح نواحی
سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در
جشنواره حضرت مالک اشتر (ره) انتخاب شد.

تأمین برق مراسم
بزرگداشت فرماندهان شهید
دفاع مقدس در سقوط
هواپیما در ده تویه کهریزک

تامین برق محل برگزاری مراسم با نصب
ترانس و برقــراری اضطراری جریان برق با
دستور مدیریت منطقه صورت گرفت .مراسم
بزرگداشت فرماندهان شهید حادثه هواپیمایی،
با حضور جمالی پور فرماندار ویژه شهرســتان
ری ،گلفام رئیس ســازمان حفظ آثار و نشــر
ارزش های دفــاع مقدس ارتــش جمهوری
اسالمی ،موسوی امام جمعه بخش کهریزک
و شهبازی مدیر منطقه برق کهریزک و جمعی
از همکاران منطقه ،خانواده های معظم شهدا،
ایثارگران ،جانبازان و اقشــار مختلف مردم در
روستای ده تویه (محل وقوع این حادثه) برگزار
شد .در این مراسم از خانواده های شهیدان این
حادثه ،شــهیدان حرم و جانبازان و ایثارگران
هشت سال دفاع مقدس با اهدا تاج گل و هدایا
تقدیر و تشــکر به عمل آمد .بدلیل حساسیت
برگزاری مراسم ،منطقه برق کهریزک با نصب
ترانس و برقراری جریان اضطراری برق ،برق
سالن ورزشــی شهید بهرامی (محل برگزاری
مراســم) را تامین نمود و با مســتقر شدن در
محل برگــزاری ،از خاموشــی احتمالی برق
جلوگیری بعمل آورد.

گزارش صعود
به قله کلون بستک

یــک تیــم از کوهنــوردان شــرکت
توزیــع نیروی برق اســتان تهران در تاریخ
 95/06/30به مناســبت عیــد غدیر خم با
یک برنامه ریزی منســجم قله  4100متری
کلون بســتک را صعود نمودنــد .این قله از
کوه های خطه البرز مرکزی است و از گردنه
دیزین قابل دسترس است .در قله کوه چشم
انــداز زیبایی از کوه های ســرماهو ،کمان،
دال کولی و آزادکوه در شــمال را می توان
مشاهده نمود .این کوه با قلل سرکچال خط
الرسی را تشــکیل داده و در انتها از طرفین
گردنــه وزرا بــه قلل منطقــه خلنو متصل
می گردد .ضمن ًا این صعود به منظور آمادگی
تیم جهت صعود به قله دماوند اجرا گردید و
همه اعضا موفق به صعود قله شدند.
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مدیر منطقه برق خاوران:

مناطق جدیدالتاسیس در زمینه نیروی انسانی کارآزموده نیازبه توجه بیشتری دارند

با توجه به جدیدالتاسیس بودن منطقه برق
خاوران و مشــکالت متعددی که در زمینه
نیروی انسانی ،ماشین آالت و خدمت رسانی
به مردم داشت ،رفته رفته با تالش همکاران
گام های موثری در پایداری شبکه و خدمت
رسانی به مشترکین برداشته شد.
مهندس سعید حمیدی مدیر منطقه برق خاوران
در گفت و گویی با ذکر این مطلب گفت :در ابتدای
فعالیت این منطقه ،تلفات در حدود  37/5درصد بود
کــه با توجه به اینکه نیروهــای فنی جوان بودند و
اســتادکار فنی باتجربه نیز وجود نداشــت ،بخش
آموزش همکاران جوان واحد بهره برداری فعال شد و
با برگزاری جلسات متعدد فنی و ایمنی ،دستاوردهای
خوبی به دســت آمد که از مهــم ترین آنها کاهش
تلفات به  15/5درصد است.
مهندس حمیدی ادامه داد :منطقه برق خاوران با
توجه به نیازی که مقامات سیاسی و شرکت احساس
کردند می بایســت براساس تقســیمات کشوری از
پاکدشــت منفک و مرز شهرستان ری نیز مشخص
می شد تا در حوزه شهرستان ری فعالیت کند که در
تاریخ  92/07/07این مهم انجام شــد و با انتزاع از

نقاط مرزی پاکدشــت ،ری ،هفت تیر و قرچک این
منطقه شکل گرفت و در دوبخش خاوران ومرکزی
شهرستان ری شروع به کار کرد.
مدیر منطقه برق خاوران افزود :تاکنون اقدامات
بسیار خوبی در زمینه اصالح و بهینه و توسعه فشار
ضعیف و متوســط جهت رفع خاموشی ها و ضعف
ولتاژ و افزایش ضریب اطمینان شبکه انجام شد.
یکــی از مشــکالت اصلی مردم و مســئولین
خاموشــی روشــنایی معابر در بزرگراه امام رضا(ع)
بود که همکاران فعالیــت در زمینه اصالح و بهینه
را آغــاز کردند و  3هزار و  300متر شــبکه هوایی
احداث و چراغ های روشــنایی معابر سرویس و 98
درصد روشنایی محور تامین شد و در حال حاضر با
رایزنی هایی که با مدیریت راه و شهرسازی پاکدشت
انجام شــده بر اســاس قانون تعمیــر و نگهداری
روشنایی این بزرگراه به آنها واگذار خواهد گردید.
حمیدی ادامه داد :همــان طور که پیش از این
نیز گفته شد ،یکی از شاخص هایی که برای شرکت
مادر تخصصی توانیر اهمیت دارد و مورد تاکید مدیر
عامل شرکت نیز است ،وصول مطالبات درحدانتظار
و همچنین در بخش کاهش تلفات دستیابی به رقم

 12/5درصدی اســت که همچنان با پی گیری ها و
بازدیدهای میدانی مستمر ،در تالش هستیم که رقم
 15/5درصد کنونی را به زیر  12/5درصد برسانیم و
رضایت مسئولین ذیربط را در این زمینه کسب کنیم.
مهندس حمیدی افزود :با توجه به اینکه ساختمان
اداری و واحد خدمات مشترکین در قیامدشت و واحد
بهره برداری در خاورشهر مستقراست ،اولویت اصلی
منطقه اخذسند زمین واگذاری در خاورشهر و احداث
ساختمان اداری منطقه برق خاوران در آنجا است که
با انجام این کار تمامی همــکاران اداری و اجرایی
و بهره برداری در یک ســاختمان متمرکز می شوند
و خدمات رســانی به مردم و تکریم ارباب رجوع به
خوبی انجام می شود .همچنین باید یادآوری شود ،با
تالش مستمر همکاران و دلسوزی که در جمع آوری
برق های غیرمجازصنعتی مشهود و غیرمشهود که
در منطقه وجود دارد ،انجام شــده است ،آمپراژهای
بســیار باالیی وجود داشته که به آنها رسیدگی شده
و اخیراً در راستای کاهش تلفات در بازدیدهایی که
انجام شد ،یک واحد تولید کپسول های اکسیژن که
از برق غیرمجــاز  20کیلوولت بهره گیری می کرد
کشف و جمع آوری و به مراکز قضایی معرفی شده

است که در حال بررســی میزان خسارات وارده به
صنعت برق است .وی در تکمیل صحبت های خود
گفت :نقش مدیریت منطقه ،در بهبود شــاخص ها
بســیار موثر اســت .اگر مدیر مجموعه در راستای
سیاست های شــرکت و با پشتکار کارکند با نظارت
مستمر و همدلی با همکاران دستاوردهای ارزنده ای
را می توان به دست آورد و ما تالش می کنیم در این
زمینه جزو مناطق برتر شرکت باشیم.
خوشــبختانه ،ما با ســازمان ها و ادارات منطقه
تعامل بسیار خوب و ارزنده ای داریم و اگر شهرداری
نیــز بتواند در پرداخت هزینه هــای انرژی مصرفی
همکاری بهتری با ما داشته باشد ،کمک شایانی به
روند انجام فعالیت های خدمات رسانی برق می کند.
مدیر منطقه برق خاوران گفت :در زمینه اقتصاد
مقاومتی عالوه بر کاهش هزینه و بهینه خرج کردن،
کاهش تلفات و جمــع آوری برق های غیرمجاز به
صورت جهادی در برنامه های کاری منطقه است و
تعامل دو طرفه با ســازمان و همچنین با ارتباطات
مردمی خوب و مسالمت آمیز می توان انشعاب های
غیرمجاز را به مجاز تبدیل کرد که کاهش هزینه را
به دنبال دارد.

معاون خدمات مشترکین امور برق خاوران:

پرونده های مشترکین منطقه از بایگانی منسجمی برخوردار است

در راستای وصول مطالبات ،به ازای هر مامور
قرائت یک مامور وصول در نظر گرفته شده
است که فروش های صادر شده را پی گیری
کند و خوشــخبتانه تاکنون در هر سیکل حد
وصول مطالبات پیش بینی شــده از سوی
ستاد شرکت را احراز کرده ایم.
حمیدرضا اسالمی معاون خدمات مشترکین امور
بــرق خاوران گفت :منطقه خــاوران در حال حاضر
 34هزار و  230مشــترک دارد که یک هزار و 212
مشترک دیماندی و  15مشترک ولتاژ اولیه هستند.
از لحاظ تعداد  60درصد مشــترکین این امور را
مشترکین خانگی تشــکیل می دهند که  22درصد
مصــرف کل را به خــود اختصــاص داده اند ،اما
مشــترکین صنعتی با وجود اینکه از لحاظ تعداد 6
درصد کل مشــترکین را در برمی گیرند 40 ،درصد
مصرف را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد :با توجــه به اینکه این منطقه ،از
مناطق دیگر انتزاع شــده بود ،متاســفانه در انتقال

اطالعات ،تعدادی از اشتراک های با کد جمع آوری
دائم در سیستم به دست ما رسید که در برخی موارد
مشترک در محل مصرف می کند ولی صورتحسابی
صادر نمی شــود که تعداد آنها حدود  470مشترک
است .وضعیت این دسته از مشترکین حداکثر تا پایان
سال مشخص خواهد شد.

همچنین بایگانــی پرونده های منطقه در حین
جابه جایی دچار مشکالت عمده ای شده بود که در
حال حاضر به خوبی و به صورت سیستمی ثبت شده
است و بایگانی منسجمی را دارا می باشیم.
وی ادامه داد :تعداد کنتورهای تعویض شــده
تاکنون  3هزار و  570دستگاه بود که قسمت عمده
آن مربوط به مشــترکین خانگی و ســایر مصارف
است.
اسالمی افزود :آژانس خدمات مشترکین منطقه
دارای  24نفر پرســنل است و پیش بینی فروش تا
پایان ســال 206 ،میلیون کیلووات ســاعت بوده و
مبلغ قرارداد  700میلیون تومان می باشد که با توجه
بــه روند فروش از ابتدای ســال تاکنون پیش بینی
می شود منطقه به فروشی بیش از میزان تعیین شده
دست یابد.
به دلیل نزدیکی محدوده جغرافیایی این امور به
شــهر تهران ،کارگاه های متعددی در سطح منطقه
و خارج از شهرک های صنعتی ،به صورت پراکنده،

شــکل گرفته اند که با توجه به آنچه تاکنون کشف
گردید پتانسیل باالیی در استفاده از برق غیزرمجاز
دارند که مهم ترین آن اســتفاده غیرمجاز از شبکه
 20کیلوولت با نصب ترانــس  630 KWAبوده
که به تولید کپسول های اکسیژن اشتغال داشت .هم
چنین محدودیت ماده  8در فروش انشعاب نیز باعث
ســوق دادن متقاضیان به استفاده مستقیم از شبکه
شده است.
میزان مصارف خارج از کنتورثبت شده در سیستم
جامع مشترکین ناشی از مصارف مشابه ،کنتورهای
معیوب و یا کنتورهای دستکاری در حدود  7میلیون
 650کیلووات ساعت است که  6درصد فروش کل
را دربر می گیرد.
یکی از مشکالت عمده واحد خدمات مشترکین،
عدم اختصاص فضای مناسب به ارباب رجوع است
که امیدواریم با احداث ساختمان جدید ،در جهت رفاه
حال مشــترکین و مراجعه کنندگان فضای مناسبی
اختصاص یابد.
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معاون بهره برداری منطقه برق خاوران:

آموزش های مکررایمنی و فنی توسط واحد بهره برداری منطقه انجام می شود

واحد بهره برداری منطقه هم اکنون از مهم ترین سرمایه یعنی
نیروی انسانی جوان  ،برخوردار است که توجه وحساسیت ویژه
آن ها به شــبکه به گونه ای است که خود را مالک آن می دانند
و امیدوارم به لطف خداوند متعال و همت کارکنان شاهد هیچ
گونه حادثه کاری در منطقه نباشیم.
مهندس محمد رضا علمایی معاون بهره برداری منطقه برق خاوران
گفت :از نکات قابل توجه در تأیید مطلب فوق الذکر می توان به همدلی
و همکاری تمامی پرسنل در انجام امور نام برد .به عنوان مثال همکاری
واحد حوادث به اکیپ تعمیرات در مفصلبندی در مواقع بحران ،انجام امور
 PMتوســط اکیپ تعمیرات در زمان کشیک نظیر بازدید درب تابلوها،
برداشت شاخه زنی ،برداشت خاموشی روشنایی معابر ،بازدید نقاط خطر،
اهتمام پرســنل به ارتقای دانش تئوری و فنی و غیره اشاره کرد که این
موضوع سبب ارتقای بهره وری نیز شده است.
وی ادامه داد :در حال حاضر  68درصد از فعالیت های واحد بهره برداری
به صورت  PMبوده و این امر امکان برنامه ریزی و رسیدن به هدف های
از پیش تعیین شــده نظیر سرویس پست ها ،شاخه زنی ،سرویس شبکه،
ســرویس روشنایی ،آچارکشی اتصاالت سست و غیره را فراهم می کند.
دلیل رسیدن به این درصد قابل توجه این است که بنده قائل به برداشت
یک نفره عیوب شــبکه توسط مسئول  PMنبوده بلکه هم اکنون کلیه
بازدیدهای شبکه به منظور برداشت عیوب او ًال به صورت گروهی شامل
معاون بهره برداری ،رییس اداره تعمیرات و حوادث و مســئول  PMو با
خرد جمعی انجام می شود و ثانی ًا از امکانات دوربین تک چشمی ،دوربین
دوچشمی ،دوربین ترموویژن ،دستگاه نشــت یاب مقره اولتراسونیک و
 GPSنیز در این راستا استفاده شده که این امر باعث شده برداشت کامل
تر و دقیق تر را انجام شود که نتایج آن شامل :عدم ترانس سوزی ،عدم
وجود فیدر پرعارضه در منطقه طبق آمار و به اذعان رؤسای مراکز کنترل
شهدا و قرچک  ،کاهش  28درصدی قطع فیدر نسبت به مدت مشابه سال
قبل ،اتمام ســرویس کلیه پست ها تا پایان سال( با توجه به روند کنونی
پیشرفت کار)  ،حداقل سوختن لوازم مشترکین به دلیل آچارکشی و اصالح
کلیه سرخط های فشار ضعیف پیش از شروع ایام پیک بار،شاخه زنی کلیه

مسیر های برداشت شده پیش از شروع ایام باد و طوفان و نصب اسپیسر
فشار ضعیف برای تمامی شبکه های سیمی ،است.
علمایی افزود :یکی دیگر از اقدامات درحال پیگیری واحد بهره برداری
توجه به بهبود شــاخص های قابلیت اطمینان ،علیرغم قرارگیری تمامی
شاخص های  MISدر وضعیت سبز بوده و در این راستا با جلسات مکرر
با مراکز کنترل  11نقطه از شبکه تجدید آرایش شده و همچنین مطالعات
جایابی کلید ها با روش های بهینه سازی نیز دردستور کار قرار دارد.
وی اذعان داشــت :واحد بهره برداری منطقه خــاوران ،همکاری و
مشــارکت با واحد خدمات مشترکین در خصوص کاهش تلفات منطقه
را یکــی از وظایف مهم و راهبردی خود دانســته و در تأیید این موضوع
می توان به گزارش  45مورد برقراری انشعاب غیر مجاز و تجاوز از قدرت
فقط در ایام پیک بار به واحد خدمات مشترکین اشاره کرد.
می توان گفت،اصالح ساختارهای موجود و توجه به برخی از مسائل
مغفول در بهره برداری شــبکه نظیر توجه به سیســتم ارتینگ و نقش
الکتریکی مؤثر آن در کاهــش تلفات ،بهبود پروفیل ولتاژ ،کاهش لوازم
سوختگی ،کاهش عیوب سرکابل ،جلوگیری از سوختن برد های ریکلوزر

و  LBSو غیــره و نقش حفاظتــی آن در جلوگیری از برق گرفتگی و
غیره یکی از دغدغه های اینجانــب بوده که با کمک کمیته تخصصی
ارتینگ شاهد تغییر ســاختار های سنتی احداث سیستم ارتینگ خواهیم
بــود و همچنین بهره مندی از تجهیــزات نوین به صورت پایلوت نظیر
ترانسفورماتور های با سیم پیچ آلومینیم ،محلول مقره شور از جنس نانو،
نصب سکوی ســرکابل جدید ،دستگاه ضد ســرقت ترانس و غیره نیز
دردستورکار این واحد قرار دارد.
وی در تکمیل صحبت های خود گفت :آموزش های مکرر در خصوص
مسائل فنی و ایمنی به صورت منظم توسط واحد بهره برداری انجام شده ،
به عنوان مثال می توان به آموزش ترانسفورماتور و نحوه صحیح بارگیری
پیش از اعزام اکیپ ها برای بارگیری ترانس ،آموزش مأمورین مانور توسط
رییس اداره حوادث ،آموزش مبانی برق ،تســتر  HVDCو غیره اشاره
کرد .باوجود تمامی پیشرفت ها  ،منطقه خاوران با برخی مشکالت نظیر
عدم هدایت مأمورین مانور توسط یک مرکز کنترل ،کمبود نیروی انسانی
و خودرو روبرو هســتیم که امیدواریم این مشکالت نیز در آینده نزدیک
مرتفع شود.

طرح های انجام شده در راستای اهداف کاهش تلفات شرکت می باشد

منطقه برق خاوران منتزع شده از چهار منطقه
پاکدشت ،شهرری ،هفتم تیر و افسریه و دارای
وســعتی بالغ بر  220کیلو متر مربع و شبکه
فشار متوســط با طول  300کیلومتر است که
برای تامین برق مشترکین از  3دستگاه پست
 63/20کیلو ولت و  16فیدر مستقل و  4فیدر
مشترک با مناطق همجوار بهره می گیرد.
مهندس مجید حسینی شاه آبادی معاون مهندسی
و طراحی خــاوران گفت :با توجه بــه اینکه در زمان
تحویل منطقه شبکه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود
و هیچ گونه زیر ســاختی از قبیل ساختمان و پرسنل با
تجربه و آشــنا به شبکه وجود نداشت و همچنین عدم
دسترسی به نقشه  GISو مانور فیدرهای فشارمتوسط
و خروجی فیدرهای فشار ضعیف ترانس ها در منطقه
تصمیم گیری جهت پیاده سازی طرح ها را با مشکل
مواجه کرده بود.
بــا تالش و همت همکاران منطقه نقشــه GIS
فیدرهای فشــار متوســط برداشــت و توســط امور
دیسپاچینگ در نرم افزار پیاده سازی و همچنین نقشه
خروجی فیدرهای فشــار ضعیف ترانس ها تهیه و در
نقشه جغرافیایی ترسیم شد.
وی افزود :با تشکیل جلسات استراتژیک در منطقه
معاونت مهندســی و طراحی برآن شــد مشکالت و
معضالت منطقه را در راســتای اهداف و سیاست های
شرکت در قالب طرح های کاربردی و اقتصادی با هدف

کاهش تلفات  ،افزایش قابلیت اطمینان شــبکه ،رفع
ضعف ولتاژ و اصال ح و بهینه سازی شبکه در راستای
بهبود وضعیت شــبکه برق رســانی در جهت افزایش
رضایتمندی مشترکین و مسئولین منطقه تعریف کند.
اعتقــاد مــا بر این اســت که اجــرای یک طرح
زمانی می تواند موفق باشــد که توسط پیمانکاران به
نحو مطلوب مطابق با اســتانداردهای وزارت نیرو و از
تجهیزات استاندارد مطابق با  vendor listشرکت

اجرا شود و تحت نظارت دقیق دستگاه نظارت صورت
گیرد.
مهندس شاه آبادی در خصوص فعالیت های انجام
گرفته در خصوص کاهش تلفات گفت :منطقه خاوران
در  5نقطه با منطقه برق پاکدشــت و  5نقطه با منطقه
شهرری تبادل انرژی داشــته که جهت شفاف سازی
انرژی تبادلی بین مناطق نســبت بــه تعریف طرح و
اجرا جهت نصب  MOFدر نقاط مرزی و جداســازی
بخشــی از فیدر قهاری و انتقال بر روی فیدر غنی اباد
منطقه شــهرری اقدام شد .همچنین شناسایی مناطق
آلــوده به انشــعابات غیر مجاز کــه در این خصوص
روســتای چهل قز در قالب دو فاز طرح تهیه و شبکه
سیمی فشار ضعیف روستا بالغ بر  3.5کیلومتر با کابل
خود نگهدار تعویض شد.
طرح هایی جهت انتقال کنتورها به خارج از ملک و
تجمیع نمودن آنها در مناطق صنعتی و تجاری آلوده به
انشعابات غیر مجاز ،در نظر گرفته شد.
در راســتای افزایش قابلیت اطمینان شــبکه ،نیز
فعالیت هایی هــم انجام گرفت به طــوری که فیدر
قهاری کــه یکی از فیدرهای پرعارضه منطقه با طول
بالغ بر  33کیلومتر و پیک بار  270آمپر است با اجرای
چند طرح نســبت به ایجاد نقطه رینگ با فیدر اشکان
و نســبت به جدا سازی و انتقال بخشی از فیدر مذکور
که محدوده منطقه برق شــهر ری را تغذیه می کرد به
فیدر غنی آباد شهر ری و اصالح سطح مقطع شبکه و

نصب تیغه جدا ســاز بر روی سرکابل ها جهت کاهش
مدت زمان خاموشی در زمان مانور ،اقدام شد .همچنین
طرح های رینگ فیدرهای آرش با رامشه  ،فیدر کسری
با پژمان ،فیدر مهران با اشــکان و نصب  12دســتگاه
سکســیونر و  22دست تیغه جدا ساز و  15دست کات
اوت ابتــدای انشــعابات انجام گرفــت و در خصوص
بازآرایــی شــبکه( )configurationو تعدادی از
کلید های منصوبه از قبیل ریکلوزر و سکســیونر که با
هماهنگی مرکز کنترل قرچک نســبت به جا به جایی
آنها اقدام گردید.
وی فعالیت های اصالح و بهینه ســازی شــبکه
را شــامل  :نصب  12دســتگاه ترانس جهت کاهش
بار ترانس ها ،اصالح شــبکه فشار ضعیف قیامدشت
توســط کابل خود نگهدار به طول  12کیلو متر و طرح
هایی جهت کاهش طول و بار فیدرهای فشار ضعیف
و اصالح وبهینه ســازی شبکه فشــار متوسط به 6.5
کیلومتر ،برشمرد.
شــاه آبادی در پایان گفت :با توجه به چشم انداز
منطقه و نزدیک بودن به شــهر تهران مدیران خدمات
شهری در جهت ساماندهی مشاغل مزاحم به بیرون از
محدوده خدمات شــهری  4شهرک صنفی ،خدماتی و
صنعتی در منطقه بالغ بر حدود  10260واحد کارگاهی
در حال تاســیس و در شــرف راه اندازی می باشد که
جهت تامین برق شــهرک های مذکور نیاز به احداث
پست  63/20کیلو ولت جدید می باشد.

6
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اخبار مناطق

توسط برق لواسانات انجام شد

نشست کمیته مدیریت بحران مهرماه 95
در منطقه برق لواسانات برگزار شد

رفع اتصاالت سست درشش
ماهه اول سال جاری

منطقه برق لواسانات بااجرای طرح های
جهــادی موفق شــده اســت  1435مورد
دربخش فشار ضعیف و240مورد دربخش
فشــار متوسط اتصاالت سست را رفع کند.
مهندس کفیلی معاون بهره برداری لواسان
درحاشیه طرح جهادی رفع اتصاالت سست
فیدر قصران با اعــام این خبر گفت :رفع
اتصاالت سســت عالوه برپایداری شبکه
یکــی از راهکارهای کاهــش تلفات فنی
است.

طرح جهادی جمع آوری
برق های غیرمجاز
در منطقه برق لواسانات

سه شنبه ششــم مهرماه سال جاری،
معاونت خدمات مشــترکین برق لواسان با
همکاری اکیپ فنــی معاونت بهره برداری
این منطقه به صــورت طرح جهادی اقدام
بــه جمــع آوری برق هــای غیرمجاز در
روستاهای لواسان بزرگ کردند.
مهندس شــریعتی مدیــر منطقه برق
لواســانات ضمــن اعالم ایــن خبر گفت:
تعــداد 100مــورد برق هــای غیرمجاز و
خارج از کنتور در این منطقه وجود داشــت
که جمع آوری این برق هــای غیرمجاز و
مصــارف خارج از کنتــور عامل مهمی در
کاهش تلفات غیرفنی است.

موفقيت

موفقیت فرزند یکی از همکاران
درعرصه ورزش

محمدرضاعلــی نیا فرزنــد همکارمان
محرم علی نیا استادکار 20کیلوولت منطقه
برق پاکدشــت موفق به کسب مدال طالی
قهرمانی ووشو اســتان تهران در رده سنی
نوجوانان شــد .این موفقیــت را به محمد
رضای عزیــز و خانواده محترم ایشــان و
خانواده بزرگ شــرکت توزیع برق اســتان
تهران تبریک می گوییم.

کمیتــه مدیریت بحران برق لواســانات با
حضور مهندس شــریعتی مدیــر منطقه و
معاونین و اعضــای کمیته در دفتر مدیریت
منطقه برگزار شد.
در ابتــدای جلســه ،مهندس کفیلــی معاون
بهره برداری بندهای صورتجلســه قبلی را مطرح
و نیز شــرح وظایف اعضای کمیته بحران منطقه

را مرور و اعالم کرد :بــا توجه به جابجایی نفرات
منطقه در طول یکسال اخیر ،چارت بحران منطقه
اصالح و براساس آن احکام مربوطه تنظیم و ابالغ
شود .سپس سناریوی مانور تست مولدهای ارسالی
از سوی دفتر مدیریت بحران ستاد بررسی گردید.
در ادامه گزارشــی از وضعیــت مولدهای موجود
منطقه ارائه شد.

نشست مشترک منطقه برق ورامين با شوراي اسالمي شهرستان

در جلســه اي مشــترك كه ميان منطقه برق
ورامين و شــوراي شهر اين شــهر برگزار و برخي
مشكالت موجود مطرح و راهكارهايي ارائه شد.
بنا بــه گــزارش روابط عمومــي منطقه برق
ورامين ،در اين جلســه كه به ميزباني شوراي شهر
ورامين برگزار شــد ،مهنــدس منصوري عالوه بر
ارائه گــزارش عملكرد اين منطقــه در حوزه هاي
مختلف به بيان برخي از مشكالت منطقه از جمله

روشــنايي معابر پرداخت كه مقرر شــد اين شورا
اعتباري خــاص جهت خريد المپ تخصيص دهد
و المپ هاي خريداري شــده جهت اصالح شبكه
روشــنايي معابر در اختيار منطقه برق ورامين قرار
گيرد.الزم بذكر اســت در پايان جلســه رياســت
شــوراي اســامي شهرســتان ورامين از زحمات
منطقه برق ورامين در خدمات رســاني مطلوب به
مردم شريف اين شهرستان تقدير و تشكر نمود.

پلمپ واحدهای تجاری متخلف توسط منطقه برق پاکدشت

 4باب کارخانه متخلف در اقدامی ضربتی پلمپ
و به دستگاه قضا معرفی شدند

درراستای کاهش تلفات وتبدیل انشعابات
غیرمجازبه انشعابات مجاز 4 ،باب کارخانه
متخلف توســط منطقه برق پاکدشت پلمب
شدند.
مهنــدس رحیمیان با اشــاره بــه این مهم
که اخذ مجــوز پلمپ می توانــد اقدامی موثر در
جمع آوری انشعابات غیرمجاز در سطح شهرستان
باشد و به خصوص که واحدهای تجاری ازجمله
کارخانه هــای متخلــف باکیلــووات باالیی که
بصورت غیرمجــاز مصرف می کنند هم به لحاظ
کاهش تلفات و هم به لحــاظ فرهنگی بر دیگر

شــهروندان تاثیرات منفی دارنــد و مقابله بااین
واحدهــا از اهمیــت زیادی بــرای منطقه جهت
تمرکز و پیگیری آنها دارا می باشد.

نصب بنر سپاس توسط دهیاری روستای علی آباد
از مدیریت منطقه برق پاکدشت

دهیاری و شــورای اســامی روســتای علی آباد با نصب بنری جنب درب ورودی از زحمات مهندس
رحیمیان مدیر منطقه برق پاکدشــت تشــکر و قدردانی کردند .الزم به توضیح اســت با نصب دو دستگاه
ترانس و اصالح شبکه های برق رسانی در برخی از نقاط این روستا مشکل ضعف ولتاژی که وجود داشت
کامال برطرف گردید.

اخبار مناطق

برگزاری مانور زلزله
در شهر اندیشه

در راســتای ارتقای ســطح آموزشی
پرســنل و اکیپ های عملیاتــی در مواقع
بحــران ســناریوی مانور زلزلــه از طرف
شــرکت گاز اندیشه با همکاری و همیاری
ارگان هــای برق ،آتش نشــانی ،پلیس و
اورژانس در مــورخ  95/07/11در یکی از
ایستگاه های گاز این شهرستان برگزار شد.
مانــور زلزله با ســناریوی نشــت گاز
در ایســتگاه تقلیل فشــار گاز آغاز شد که
بالفاصله هماهنگی های الزم در خصوص
اکیپ به منطقه حادثه دیده صورت گرفت.
بالفاصله با هماهنگی با مسئول مربوطه در
جهت خروج و نیاز به تکمیل فرم اجازه کار
علمیات مربوطه انجام و با توجه به اهمیت
موضوع نشــت گاز معاونت بهره برداری و
سرپرستان حوادث و تعمیرات ایمنی منطقه
بــه محل مراجعه و پس از بررســی محل
موردنظر دســتور شــروع عملیات را صادر
کردند .با صدور مجــوز الزم جهت انجام
عملیات در اســرع وقت اکیــپ عملیاتی
حوادث با حضور در محل نســبت به قطع
انشعاب پست و ایســتگاه تقلیل فشار گاز
اقــدام نموده و تا انتهای مانور نســبت به
کنترل شبکه در نقاط موردنیاز اقدام کردند.
در پایان عملیــات و رفع خطر و عیب
مربوطه و بررســی کامل عدم وجود خطر
و نشت گاز نسبت به برقداری با هماهنگی
ارگان هــای مربوط در محــل (گاز ،آتش
نشانی و اورژانس) نســبت به جمع آوری
عالئم هشدار دهنده و برقداری جریان برق
اقدام شد و نتیجه به منطقه اعالم گردید.

اقدامات برق قرچک
در هفته دفاع مقدس

منطقه برق قرچک در جهت بزرگداشت
هفته مقدس اقداماتی را انجام داد.
مهندس خانی مدیر منطقه برق قرچک
گفت :پایگاه بســیج منطقــه در این هفته
اقداماتــی همچون ایجاد ســنگر نمادین
دفاع مقــدس در  2نقطه از محوطه اداره،
برپایی نمایشگاه عکس از شهدای گرانقدر
و رزمنــدگان دفاع مقدس (پوســترهای
عملیات هــا) ،غبــار رویی مزار شــهدای
گمنام شهرستان به همراه شورای پایگاه،
حضور بسیجیان پایگاه به عنوان گروهان
نمونه در همایش بســیجیان عاشــورایی
با حضور ســردار نصیری فرمانده ســپاه
سیدالشهداء(ع) اســتان تهران ،نصب بنر
و زندگی نامه برخی از ســرداران شهید در
محوطه اداره ،بازدید بســیجیان و شورای
پایگاه از نمایشگاه ادوات جنگی به همراه
بسیجیان ،انجام داد.
پخش کلیپ در مــورد دفاع مقدس از
دیگر اقدام های انجام شده بود.
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اخبار مناطق
توسط برق شهریار انجام شد

با تالش همکاران برق کهریزک

مراسم رژه  31شهریور بدون خاموشی برق به پایان رسید

اجرای طرح جهادی
جهت ایمن سازی
پست های هوایی و زمینی

منطقه بــرق شــهریار دریک حرکت
جهــادی قبــل از شــروع فصــل پاییز و
شــروع مدارس اقدام به ایمن سازی درب
پســت های زمینی و هوایــی و تابلوهای
پســت کرد .مهنــدس آریانفــر مدیر این
منطقــه گفــت :در ایــن طرح با بســیج
پرســنل بهره برداری ،حوادث و تعمیرات،
کانون های خطر شناســایی و پســت ها و
تابلوهای فاقد درب به سرعت اصالح شد.
وی افزود :تعداد  1600قفل در پســت ها و
تابلوهایی که فاقــد قفل بودند و تعداد 90
پست و تابلو فاقد درب که به واسطه سرقت
کانون خطر بشــمار می رفتند مورد تعمیر و
بازسازی قرار گرفت.

دیدارهمکاران برق لواسان
باخانواده شهدا مدافع حرم

به مناســبت هفته دفاع مقدس در روز
چهارشنبه هفتم مهر ماه سال 95مهندس
شریعتی مدیر منطقه برق لواسان به اتفاق
معاونین وفرمانده پایگاه بســیج منطقه با
خانواده شــهید مدافع حرم کمال شیرخانی
دیدار وگفــت وگو کردنــد وبااهدای لوح
وهدیــه ای از خانواده این شــهید بزرگوار
تقدیر شد.

حضور همکاران برق
پردیس در مزار شهدای
گمنام

به مناسبت هفته دفاع مقدس مدیریت
و همکاران بــرق پردیس با حضور بر مزار
شهدای گمنام این شهرستان ،با آرمان های
امام خمینی (ره) و شهدای انقالب تجدید
میثاق کردند.

برگزاری جلسه آموزش
نرم افزار کنترل پروژه
در منطقه برق شهریار

در راستای پیشبرد برنامه های معاونت
مهندســی و اهداف اســتراتژیک شرکت
جلســه آموزش نرم افزار کنتــرل پروژه و
نحوه تکمیل فرم هــای نظارتی با حضور
معاونت مهندســی منطقــه ،مجری طرح،
ناظرین و پیمانکاران منطقه برق شــهریار
مورخ  95/07/04برگزار شد.در این جلسه
مهندس روایی مجری طرح منطقه با ارائه
یک نمونــه پروژه از ابتدا تا انتهای گردش
کار را ارایه و بر اهمیت موضوع تاکید کرد و
خواستار جدیت پیمانکاران در پیشبرد هرچه
بهتر این نرم افزار شد.

باتوجه به حساســيت برگزاري مراسم رژه
هفته دفاع مقدس از كليه ظرفيت هاي منطقه
بمنظور تامين برق پايدار استفاده شد.
مهندس شــهبازی مدير منطقه برق كهريزك
گفت :بــا توجه به این که هرســاله ،مراســم رژه
نيروهاي مسلح به مناســبت هفته دفاع مقدس در
جوارحرم مطهــر حضرت امام خمينــي(ره) برگزار
می شــود ،جهت پايداري و افزايش قابليت اطمينان
سيستم برق رساني به محدوده فوق ،برق کهریزک
با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده كليه معایب
فیدرهای تغذیه کننده برق مراسم ،اصالح و سرویس
روشــنایی را در اولويت رفع اتفاقات قــرار داده و با
اختصاص دو دستگاه دیزل ژنراتور به منظور رينگ
با سيستم برق مراسم و دودستگاه باالبر و  5خودرو
مانور جهت رفع خاموشي هاي احتمالي و برقرساني به
واحد هاي مستقر ،آمادگي كامل در این زمینه داشت.
وی گفت :بــا حضور فعال در جلســات کمیته
اجرایی ،پشتیبانی و امنیتی در محل فرمانداری تهران

و بخشداری آفتاب کلیه مشکالت احتمالی بررسی و
راهکار های الزم ارائه شد و اكيپ عملياتي منطقه نيز
به منظور جلوگيري از سرقت احتمالي شبكه برق ،در
اطراف حرم مطهر به صورت مستمر گشت زني انجام
داده و نظارت الزم صورت گرفت.
مدیــر برق کهریــزک اظهار داشــت :تعداد35
دســتگاه پروژكتور نیز طبق نظر مسئولين ستاد رژه
نصب ودر اين پروژه عيوب برداشــت شده فيدرهاي
تغذيه كننده ســايت رژه از روزهــای قبل ،با بازديد
و گرمانــكاري اصالح شــد .وی ادامه داد:همچنين
باتوجه به حساسيت برگزاري مراسم ،از كليه ظرفيت
پرســنل ،پيمانكاران ،ماشــين آالت و تجهيزات در
كنترل پايداري شبكه استفاده شد .شهبازي در پايان
عنوان كرد :پرسنل خدوم اين منطقه ،در روز مراسم
با استقرار اكيپ مانور و تعميرات از شب قبل ،جهت
جلوگيري از بروز هرگونه خاموشي خدمات شايسته
اي ارائه نموده اند كه به شكرخدا ،تمامي مراسم بدون
هرگونه خاموشي انجام و اجرا گرديد.

مدیر منطقه برق رباط كريم:

حاصل خون شهدا ،امنيت موجود براي جامعه ماست

در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا،
مهندس سيد حسن حســيني مديرمنطقه
برق رباط كريم با خانواده شهدا وجانبازان
رباط كريم ديدار وگفت گو كرد.
روزچهارشــنبه هفتم مهر همزمــان با برگزاري
گرامیداشت سالروز هشت سال دفاع مقدس مديريت
منطقــه برق رباط كريم با همراهی دهقانی (نماينده
بنيادشهيد) از خانواده شهيد حبیب قلیچ خانی ،جانباز
علی آقایی نژاد وآزاده وجانباز متوفی حسین افشین راد
ديدار کرد .در اين ديدار مهندس حسيني گفت:حاصل
خون شهدا ،امنيت موجود براي جامعه ماست و دیدار
و ارج نهادن به خانواده معظم شهدا وظيفه ما است.
در پایان گفتن این نکته ضروریست که آزاده وجانباز
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قدرداني
سعید غفوری مدیر عامل شرکت عمران
شــهر جدید پردیس با ارسال لوح تقدیری از
مهندس احمدوند مدیر منطقه برق پردیس از
زحمات و تالش های وی در برق رســانی به
طرح مسکن مهر قدردانی کرد.
حســن محمدی فــرد رئیس شــورای
اسالمی شهر کهریزک با ارسال لوح تقدیری
از مهنــدس شــهبازی مدیر منطقــه برق
کهریزک به دلیل ایجاد تعامل و هماهنگی در
پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ،قدردانی کرد.
مســعود مرســلپور فرماندار شهرستان
قرچک با ارسال لوح تقدیری اکبر بهمن زاده
رییس اداره بازرسی و حقوقی برق قرچک را به
عنوان یکی از کارمندان نمونه این شهرستان
معرفی و از زحمات ایشان قدردانی کرد.
ســعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار
با ارســال لوح های تقدیر جداگانه از مهدی
پارســافر و گیتا رمضان پور از همکاران برق
اندیشــه به دلیل تالش هــای ارزنده آنها در
برگزاری نمایشگاه دســتاوردهای دولت در
شهرستان شهریار ،قدردانی کرد.

موفقيت
مقاله همکارمــان محمدرضا علمایی معاون
بهره برداری برق خاوران به نام مقایسه کاربرد
میکرو توربین و دیزل ژنراتور به عنوان منابع
تولید پراکنده در سی و یکمین کنفرانس بین
المللی برق پذیرفته شد.
این موفقیت را به ایشان و خانواده بزرگ
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهران
تبریک عرض می نماییم.

انتصابات

متوفی حسین افشین راد بعد از تحمل شکنجه های
حدود 10سال اسارت وده سال بستری شدن در منزل
وبیمارستان به دیدار معبود شتافت.

تست مولدهای تامین برق اضطراری مراکز حیاتی ،حساس ،مهم
و ضروری منطقه برق گلستان

مانور تست مولدهای تامین برق اضطراری مراکز حیاتی ،حساس ،مهم و ضروری منطقه برق گلستان
در مورخ  95/7/12در مرکز مخابرات شــهر گلستان با حضور حاجی میرزائی نماینده فرماندار و دبیر ستاد
بحران فرمانداری شهرســتان بهارستان و مهندس امامی رئیس مرکز مخابرات شهر گلستان و هماهنگی
کامل با مرکز دیسپاچینگ بوستان و مرکز فرماندهی مانور با موفقیت کامل اجرا شد.

علی محمد ملک نماینده دفتر ولی فقیه
در ناحیــه مقاومت بســیج پردیس با صدور
حکمی علیرضا رازینی سرپرســت تعمیرات
روشنایی مســئول ایمنی برق پردیس را به
عنوان سرپرست مدیریت عقیدتی و نظارت
حوزه ادارات شهرستان پردیس منصوب کرد.
تبريک
همکاران محترم
سرکار خانم شفق ذوالقدری
(کارشناس ایمنی برق مالرد)
جناب آقای محمدرضا شهرآشوب
(معاون مهندسی برق فیروزکوه)
جناب آقای رضا آقابراری
(مسئول پست های برق فیروزکوه)
جناب آقای حمید دهینی
(همکار واحد بهره برداری برق فیروزکوه)
جناب آقای ابوالفضل خانی
(رییس اداره حوادث برق فیروزکوه)
قدم نورسيده مبارک

خبرنامـهداخلـي
شـرکت توزيع
نيروي بـــــرق
اســتان تهــران

آن یــار کز او خانه مــا جای پری بود
سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود
دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش
بیچاره ندانست که یارش سفری بود

ماهنامه نورآوران
صاحب امتياز :شرکت توزيع نيروي برق استان تهران
مدير مسئول :علي اف دهري
سردبير :فاطمه محمدعلي نيا
حروفچيني :فاطمه خسروآبادي
گرافيک ،اجرا و چاپ :آتليه مرواريد
با سپاس ويژه از :رابطين روابط عمومي مناطق و نواحي
استفاده از مطالب نورآوران با ذکر منبع بالمانع است.
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نشاني :تهران ،خيابان  17شهريور
شــمالي ،باالتر از ميدان شــهدا،
مجموعه برق شهدا ،شرکت توزيع
نيروي برق اســتان تهران ،دفتر
روابط عمومي
تلفن021-35081259 :
نمابر021-33348184 :
نشاني پايگاه اينترنتي:
www. tvedc. ir

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم ،توسط همکاران شرکت و مناطق تحت پوشش

توسط برق ورامین انجام شد:

سرويس جهادي شبكه روشنايي معابربه مناسبت ايام محرم

اخبار مناطق

اداره روشنايي منطقه برق ورامین در اقدامي
جهادي و جهت رفاه حال عزداران حسيني
در ايام ماه محرم اقدام به سرويس شبكه
روشــنايي معابر بيش از  15روستا ظرف
مدت دو هفته کرده است.
بنا بر گــزارش روابط عمومــي منطقه برق
وراميــن ،مهنــدس حاجــي مزدارانــي معاون

بهره بــرداری این منطقــه ،در این بــاره گفت:
وجود شور حســيني و خدمت رساني به عزاداران
حسيني انگيزه اصلي اين حركت جهادي در بين
همکارزان بوده است.
وی افزود :حجم كار بــه گونه اي بوده كه در
برخــی مواقع تا  100پايه چراغ نيــز در روز مورد
سرويس قرارمي گرفته است.

مزدارانــی ،همچنيــن از هميــاري دهياران
روستاهاي رستم آباد ،دمزآباد ،موسي آباد بختياري،
خالد آباد ،احمدآباد ،محمدآبــاد ،خورين ،زواره ور،
حاجي آباد ،حسن آباد ،ســلمان آباد ،حصار حسن
بيك ،خاوه ،قشالق شــمس آباد و طغان در تهيه
المپ هاي مــورد نياز و تســريع در روند خدمت
رساني به مردم قدردانی کرد.

صعود کوه نوردان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به قله دماوند

تابستانی
بدون ترانس و تابلوسوزی
در منطقه برق شهریار

منطقه برق شــهریار ،تابســتان سال
جاری را بدون ترانس سوزی و تابلو سوزی
گذراند .مهندس خمیس آبادی سرپرســت
اداره پست ها و مسئول ایمنی منطقه برق
شــهریار  ,با اعالم ایــن مطلب گفت :این
در حالی اســت که در زمان مشــابه سال
قبل بالغ بر  20دســتگاه ترانســفورماتور
و  8دســتگاه تابلــوی توزیع پســت های
هوایی ســوخته بود و این آمار مقایسه ای
نشــان از فعالیت های انجام شده در زمینه
بهره برداری از پســت ها و روند رو به رشد
شاخص های بهره برداری است.

حدود  ٧٠٠متر تا قله بيشتر نمانده است ،دماوند از هميشه نزديك تر
است ،ولي هرچه ميرويم انگار فاصله تغييري نمي كند.
چند ساعتي است كه با گامهاي كوتاه و استراحت هاي نزديك به هم ارتفاع
را بيشــتر مي كنيم .مسيرمان به ســمت راست و تخته سنگ ها منحرف شده
است ،باز هم دست به سنگ داريم.
سنگيني كوله ها انگار در ارتفاع بيشتر ميشود! سعي ميكنم عميق تر نفس
بكشــم ،طراوت تجربه اي نو عميق تر وارد ريه هايمان مي شود ،ما باالتر مي
رويم ،دنيا پســت تر ميشــود ولي زيباتر! دشت وسعتش را به رخ ميكشد و من
رهايي ام را ! حاال ديگر هر چه باالتر ميرويم ،قله دست يافتني تر ميشود …
باد دوباره شدید شده و سرماي هوا بيشتر….
باالخره حدود ساعت یازده دماوند اجازه ورود ميدهد...
و قله ،زمين فسفري رنگ ،گاز گوگرد ،دهانه پر عظمت آتشفشاني،
کوه نوردان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران پس از سلسله تمرینات
مستمر در تاریخ  95/07/07موفق به صعود به قله دماوند شدند.
تیم  14نفره شــرکت توزیع نیروی برق استان تهران در تاریخ 95/07/06
از تهران عازم بارگاه ســوم شدند و در تاریخ  95/07/07قله دماوند را در هوای
منفی  15درجه و شــدت باد  70کیلومتر در ســاعت صعود نموده و به تهران

بازگشتند .الزم به ذکر است به سبب شدت وزش باد توام با سرما تیم از مسیر
نرمال خارج شده و از داخل دره که اختصاص به فرود دارد صعود خود را انجام
داد .این موفقیت را به مجموعه دســت اندرکاران و حامیان ورزش صنعت آب
و برق تبریک می گوییم.

ستارگان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

سارینا حسینی
اول ابتدایی

زهرا آقامحمدی
دوم ابتدایی

فاطمه خوش چهره
دوم ابتدایی

سینا اکرمی

پنجم ابتدایی

امیررضا منصوری
ششم

مهفام پدرام فر
سوم ریاضی

ساحل حسینی
سوم دبیرستان

