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  کمک به هموطنان و حادثه دیدگان سیل
  جمعیت هالل احمر در کلیه بانکها 99999شماره حساب - 1

 *780*112#شماره گیري کد دستوري  - 2

  
  

  

  98 سال انتظارات نیمهمتر یعمران يندهایفرا توسعه و فرسوده يها شبکه ضیتعو
 رانیپ ریپ رضا دیحم مهندس از اصفهان برق عیتوز شرکت عامل ریمد ينوروز دارید و عتیطب بهار با همزمان

  : گفت پاسخ در شانیا که میشد ایجو یاجمال طور به 98 سال انتظارات و 97 سال اقدامات خصوص در
 تیفیک با یرسان برق طیشرا خداوند لطف به هم ازب شد جادیا که ياقتصاد يها بیونش فراز تمام با 97 سال در

 و امکانات هیته یقبل مبالغ برابر 3 تا ها نرخ رییتغ با یحت و نگرفت قرار الشعاع تحت یمردم مطالبات و انجام
 بود يموارد جمله از درست يها يریگ میتصم و يکار ،انضباط يزیر برنامه و دینگرد مواجه یخلل با زاتیتجه
 نشانگر زین مردم از شده انجام يها یسنج نظر که همانطور.کرد جادیا را انیمتقاض و نیمشترک يتمندیرضا که
 را یدرست و استاندارد روند 1405 انداز چشم سند يساز ادهیپ  با میتوانست تینها در و باشد یم مطلب نیهم

  . گرفت صورت یخوب يکارها محور 7 هر در که يطور به میباش داشته
ـ ا از و است مردم به یرسان خدمت اصفهان برق عیتوز شرکت در یاصل هدف کرد ننشا خاطر يو  آنچـه  رو نی

 نیتأم  به راستا این در و باشد داشته را عملکرد نیبهتر خود یشغل گاهیجا در فرد هر که است نیا دارد تیاهم
ـاد یا یعیوس یعمران يکارها دیبا زین 98 سال در. گمارد همت شرکت یعال اهداف              ضیتعـو  جملـه  از شـود  ج

ـا  يآور فـن  بـه  توجه ، نگهدار خود يها کابل با ینیگزیجا و فرسوده و یروغن يها کابل  توسـعه  و نینـو  يه



 گرفتـه  نظـر  در دیبا 1405 انداز چشم سند به توجه کنار در که است یاقدامات نیمهمتر از هوشمند  يکنتورها
  . شود

  . شد آرزومند همکاران يبرا را یادکامش و یسالمت از پر یسال تینها در يو
  101:کدخبر

 حذف کامل شاخه بري با پیاده سازي کابل هاي خودنگهدار در امور برق نواحی
 بهینه سازي کامل شبکه فشار ضعیف روستاي حسن آباد قهاببه  مهندس حمیدرضا سلطانی مدیر امور برق نواحی 

 .غ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به بهره برداري رسید این پروژه با هزینه اي بال:  اشاره کرد و گفت 
کیلومتر از شبکه فشار ضعیف هوایی به  3: وي در ادامه شاخص هاي  این پروژه را مطرح نمود و خاطر نشان کرد 

اصله پایه بتنی فرسوده در این پروژه تعویض و نوسازي شده  3 و کابل خودنگهدار هوایی تبدیل شده است
                 پروژه ، ضمن حذف کامل شاخه بري درختان و بهبود شاخص هاي ایمنی و با اجرایی شدن این. است

زیست محیطی ،خاموشی هاي حوادثی مشترکین به میزان قابل توجهی کاهش می یابد که این موضوع قطعا 
 . افزایش رضایتمندي مشترکین این روستا را به همراه خواهد داشت 

نی همچنین بر استفاده از روشهاي نوین  به منظور برقرسانی به مشترکین تاکید کرد و اظهار مهندس سلطا
  . طراحی شبکه هاي توزیع برق بر مبناي شاخص هاي زیست محیطی از برنامه هاي اصلی  امور می باشد : داشت 
 102:کدخبر

  

  شمال برق امور وقت به ریخ کار
 يبرا  و است جامعه ياعضا انیم در یطبقات فاصله بوده آن دچار همواره يبشر جوامع که یمشکالت از یکی
   .ندینما جادیا شیپ از شیب را تیانسان و کمال راه  گریکدی به کمک با دیبا مردم بهتر  جامعه کی جادیا

  و )ص(امبریپ رهیس در و کند یم جادیا را یانسان يواال يها ارزش با تر امن يا جامعه فقرا و ازمندانین به توجه
  . است شده آورده فقرا از يریدستگ يبرا یفراوان شواهد )ع(ائمه

ـ ا در.  باشد یم خود همنوع مقابل در ما تعهد دارد  تیاهم که آنچه یول دارد وجود جا همه در یطبقات فاصله  نی
ـا  گذشته سال انیپا در شمال برق امور راستا ـام  وهمـت  تـالش  ب ـاران  تم ـ ا تیریمـد  و همک                             مبلـغ  امـور  نی

 در یخـوراک  اقـالم  قالـب  در و نمـود  يآور جمع امور محدوده بضاعت کم يها خانواده يبرا را الیر ونیلیم 45
  .  قرارداد شانیا اریاخت

  103:کدخبر
  
  
  
  



                   در چراغ دستگاه200 تومان ونیلیم 500 بر بالغ ياعتبار با) ع( یعل امام مسعود الدیم با همزمان
  شد روشن بهارستان شهر
 گزارش نیا اعالم با بهارستان بخش برق سییر داریب شب جواد مهندس

 دهیگرد ضیتعو بهارستان يها ابانیخ 15  در چراغ 130 به کینزد:  افزود
  . است دهیگرد نصب مهر مسکن در چراغ 70 حدود و
 مورد ییروشنا نیتام يبرا شده احداث شبکه طول:  گفت ادامه در يو

   .باشد یم لومتریک 3/5 نظر
 و مصرف نیکمتر  با LED يها چراغ از استفاده مهر مسکن ییروشنا پروژه نیا يها یژگیو از است یگفتن

  .است بازده نیشتریب
 مگاوات 2.9 نیتام  منظور به تجارت ینساج شرکت به  یرسان برق بهارستان بخش برق در ها پروژه گرید از

 نیا در. باشد یم شرکت نیا در داریپا اشتغال جادیا و تجارت ینساج شرکت گسترش به نجرم که  بوده يانرژ
  با متناسب ینیزم پست و  احداث  يمتر 15 هیپا 28 ؛ینیزم شبکه متر 100 مداره، دو شبکه لومتریک 1.6   پروژه

  . است دهیگرد یاتیعمل و زیتجه ماه2  مدت در  الیر اردیلیم 8  مبلغ با  روز يتکنولوژ
  104:کدخبر

  شمال برق امور يها برنامه تیاولو در یطیمح ستیز میمفاه و یمنیا
 از را نگهدار خود کابل به یمس شبکه ضیتعو و يساز نهیبه  شمال برق امور ریمد فرد يمعتمد محسن مهندس

 ختان در قطع موجب یگاه که درختان انیم از شبکه عبور: گفت و نمود مطرح امور نیا يها برنامه نیمهمتر
 و فاز نیب تماس ای و برقدار يها قسمت با تماس اثر در که برق يها شبکه يرو بر پرندگان حضور ای و  شود یم

 شیپ از شیب را خودنگهدار يها کابل با ها میس ینیگزیجا تیاهم شود یم مرگ و یگرفتگ برق دچار نول
   .کند یم انینما

ـاز  2 در حصـه  منطقه در نگهدار خود کابل به یمس يها شبکه ضیتعو و يساز نهیبه پروژه:  گفت ادامه در يو  ف
ـ تجه و شـبکه  لومتریک 5 به کینزد اول فاز در که گردد یم ییاجرا ـ  زی ـاب  کی ـ ظرف بـه  ییهـوا  پسـت  ب                      تی
   .افتی مهخات الیر اردیلیم 5 بر بالغ یمبلغ با اسفندماه در و آغاز بهمن يابتدا از  آمپر ولت لویک 250

ـا  شـبکه  گـر ید اصـالح  يبعد فاز در:  کرد نشان خاطر ادامه در يو ـا  حصـه  منطقـه  يه ـار  ب ـالغ  ياعتب                            بـر  ب
  . شد خواهد یاتیعمل الیر اردیلیم 16

  105:کدخبر
  

  

  
  
  

  



  اخبار کوتاه
  

 از یلوح ارسال با اصفهان استان بحران تیریمد کل ریمد فروش شهیش منصورمهندس 
 با مرتبط اصول يریکارگ به منظور به رانیرپیپ رضا دیحم مهندس شرکت عامل ریمد

 کاهش در آن اثرات که جامعه به یمنیا خدمات ارائه و حوادث کنترل و يریشگیپ مراحل
متن .نمود تشکر و ریتقد بوده  97 سال در مخاطرات از متاثر جامعه آالم کاهش و مناطق يریپذ بیآس بیضر
  106:کدخبر .م در پیوست خبرنامه موجود می باشدپیا

 از شرکت عامل ریمد به یلوح ارسال با بهارستان شهر یاسالم يشورا سییر یمحب یمجتب
متن پیام  . نمود یدان قدر و تشکر داریب شب جواد مهندس بهارستان بخش سییر زحمات

  107:کدخبر .در پیوست خبرنامه موجود می باشد
  

  

ـاه  مناسبت به ـ  م ـام  والدتب و رج   والدت و جـواد  ام
 برگـزار  مرکز امور در یفرهنگ مسابقه)ع( یعل حضرت

ـاران  از نفـر  سه به قرعه دیق به و دیگرد ـ آقا همک      انی
 اهـداء  يجـوائز  ییرجا خانم و باربازان.یمیابراه رسول

  108:کدخبر.دیگرد
  

 در  یخوان يمولود ،) ع(نیرالمومنیام حضرت انیمتق يموال باسعادت والدت مناسبت به
 مسابقات برندگان به يمعنو جلسه نیا همادا در.دیگرد برگزار غرب برق امور خانه نماز

  109:کدخبر.شد اهداء  يزیجوا یفرهنگ یورزش
  

  ج

  

  اطالعیه ها
  

ـاي       نظر به اعالم  ـارمین کنفـرانس شـبکه ه ـاالت بیسـت و چه              نتایج نهایی پذیرش مق
ـاالت خـود در   ،دف توزیع نیروي برق تر تحقیقات از کلیه همکارانی که نسبت به ارسال مق

مهلت مقرر اقدام نموده بودند تقاضا می نماید ضمن بررسی نتیجه اعالم شـده وضـعیت   
  .آن را به این دفتر اطالع رسانی نمایند تا اقدامات بعدي جهت آنها صورت پذیرد

  
  ج

در  پرسنل شرکت توزیع برق شهرسـتان لیست غذاي روزانه اداره نظارت بر خدمات عمومی 
جهـت اطـالع پیوسـت خبرنامـه را مطالعـه      . را اعالم نمود 1398فروردین و اردیبهشت ماه 

  .فرمایید
  

بـه افتخـار    جنـوب شـرق  همکارمـان در امـور بـرق     آقاي سید محمد حسن مصطفوي
. مـود و در پیامی از کلیه همکاران خداحافظی و طلـب حاللیـت ن   ندبازنشستگی نائل آمد

  . مانیز از خداوند متعال آرزوي موفقیت و سالمتی براي ایشان داریم



ـا جهـت بررسـی                      امور کارکنان و رفاه برنامه زمانبندي حضور نماینـده شـرکت بیمـه دان
  .جهت اطالع پیوست خبرنامه را مطالعه فرمایید. نسخ درمانی را اعالم نمود

  

ـاي ب     ـاب آق ـلیت بـه جن ـان در خـدمات عمـومی      ضمن عرض تس                     لـوري نـژاد همکارم
ـانم         ـان مرحومـه مغفـوره حاجیـه خ                ستاد عباس آباد بعلت درگذشـت خـواهر گرامیش
بلوري نژاد ودرخواست علودرجات ازخداوند منان براي آن مرحومه، به استحضار همکاران 

ـان ،ا    ـاعت    18مـروز گرامی می رساند، هفتمـین روز درگذشـت ایش ـاه ازس                    فـروردین م
خیابان جی، نرسیده به چهارراه پروین، سـمت چـپ،   واقع در میدان احمدآباد، ) ص(در مسجد النبی17الی   15

 .برگزار می گردد )20کوچه(کوچه شهید حمید صادقی
  

ـاي       ـاب آق ـلیت بـه جن ـالحی مـدیر محتـرم     مهنـدس  ضمن عـرض تس                            مرسـل ص
ـالحی   دفتر مدیریت مصرف بعلت درگذشت پدر گرامیشان مرحوم مغفورحاج آقارضا ص
ـاران گرامـی    و درخواست علودرجات ازخداوند منان براي آن مرحوم، به استحضار همک

ـاعت    18می رساند، سومین روز درگذشت ایشان، امروز ـاه از س در  6الـی   4فروردین م
 22برگـزار و هفتمـین روز درگذشـت نیـز روز پنجشـنبه      ) ابع تیران و کروناز تو(مسجد جامع روستاي بودان

  .بن زید حسنی واقع در شهر زیارتی رزوه  برقرار می گردد... در امامزاده عبدا17الی   15فروردین ماه ازساعت 
 

  چگونه از قانونی بودن یک سند رسمی اطمینان حاصل نماییم؟
 ssaa.irد و امالك به نشانی  ورود به سایت سازمان ثبت و اسنا – 1

  ))خدمات الکترونیکی((از قسمت )) تصدیق اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی((انتخاب گزینه  – 2
  و جستجو)) مندرج در باالي برگه سند (( وارد کردن شناسه سند و رمز تصدیق  – 3

   "دفتر حقوقی"

  هـالـقـم
یدار در هر شرکتی می باشد  ؛ پژوهش و تحقیقات ت و توسعه پایکی از محورهاي مهم که ضامن پیشرف

پژوهش و به طور کلی ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد  ،اصوال هر نوع پیشرفت و توسعهاست و  
هر قدر موضوعی بزرگتر و . ها، اتالف وقت و بودجه را بگیرد تواندجلوي بسیاري از دوباره کاري می

حجم در سال گذشته   گیري درباره اجراي آن بیشتر است راي تصمیمتر باشد نیاز به پژوهش ب بااهمیت
در سمینارها وکنفرانس هاي مختلف که در نهایت منجر به  رتبه هاي بر تر هاي علمی  وسیع پژوهش

شرکت توزیع برق اصفهان در این کنفرانس ها شد ما  را بر آن داشت تا تالش همکارانمان در عرصه 
بازتوزیع و بهینه یابی گروه هاي "این مقاله با موضوع  .اختیار شما قرار دهیم تحقیقات و پژوهش را در 

توسط آقایان  "عملیات و اتفاقات در شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان با استفاده از داده کاوي
  .مهندسین حمید رضا پیرپیران ،عباس رفیعی ،مجتبی رفیعی و حامد محقق به رشته تحریر درآمده است

   



  :چکیده این مقاله 
هاي  شرکت هاي توزیع در سالهاي اخیر برونسپاري و به بخش خصوصی واگذار  حجم وسیعی از فعالیت

برداري شبکه هاي توزیع بیشترین حجم برونسپاري  هاي  مرتبط با بهره فعالیت شده است که در این میان
 54ساس اسناد مالیاین شرکت، بیش از بر ا. را در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تجربه کرده است
بر مبناي . برداري می شود هاي  مرتبط با بهره درصد از هزینه هاي جاري شهرستان اصفهان صرف فعالیت

برداري از هزینه هاي جاري  اطالعات و آمار مورد بررسی و تفکیک سهم هر یک از عوامل حوزه بهره
درصدي از هزینه هاي جاري شرکت،  45ات شبکه با سهم هاي  مرتبط با عملیات و اتفاق شرکت ، فعالیت

در مقاله حاضر ، در راستاي . برداري سازمان را به خود اختصاص داده اند بیشترین سهم از هزینه هاي بهره
رکورد  17000افزایش بهره وري گروه هاي عملیات و اتفاقات ، ضمن جمع آوري و تحلیل قریب به  

برق شهرستان اصفهان، نسبت به بازتوزیع و  تعیین تعداد و مقادیر  خاموشی ثبت شده شرکت توزیع
 5/16در نهایت و بر مبناي نتایج حاصله، . بهینه این گروه ها در سطح امورهاي اجرایی اقدام شده است

درصد افزایش بهره وري از محل بازتوزیع و بهینه یابی تعداد گروه هاي عملیات در امورهاي اجرایی 
  .ستحاصل شده  ا

   .متن کامل تحقیق در پیوست خبرنامه می باشد
  "دفتر تحقیقات" 

 

  

  

  

  

  

از کلیه مسئولین دفاتر درخواست می گردد پرینت روزانه خبرنامه را در تابلو اعالنـات جهـت   
  .مطالعه همکارانی که دسترسی به اتوماسیون ندارند نصب فرمایند

 
 


