
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شن ات  پيك

 2931 ذطزاز ،ؾي ٚ يىٓ قٕبضٜ ، قٕبَ ٘يطٚي ا٘تمبَ تؼٕيطات قطوت زاذّي ٘كطيٝ

 صٌعت پايدار تَسعِ در خَاّين هي ها

 . ًوائين هطاركت فعاالًِ برق               

 دستگاُ يك عريك از ايستگاّْا در هَجَد كيلٍَلت 02 فيدرّاي ٍ تراًسْا،خغَط بِ هربَط كٌتَرّاي ارتباط     

 .گرديد برلرار تاًص ضركت كاركٌاى تَسظ تلفي خظ يك ٍ هَدم
زض  ثطق ثبظاض ٞبي ٘يبظٔٙسي ضفغ ٔٙظٛض ثٝ  ACTARIS (7000,6000) ٚ (MK6E EDMI)ٞبي وٙتٛض زؾتٍبٜ 0555 حسٚزاً     

 يىسيٍط، ثب آٟ٘ب ثٛزٖ قجىٝ ٚجٛز ثب وٙتٛض ٔسَ 9 ايٗ اعالػبت وٝ زاضز ٚجٛز ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٌّؿتبٖ ايؿتٍبٟٞبي ا٘تمبَ ٚ فٛق تٛظيغ

 لبثُ تّفٗ ذظ يه ٚ ٔٛزْ يه عطيك اظ ٔسِٟب، ايٗ اظ يه ٞط اضتجبعي زضٌبٟٞبي افعاضي ؾرت ؾبذتبض زض تفبٚت ٚجٛز تػّ ثٝ

 GSM يب ٚ PSTN ٔٛزْ زؾتٍبٜ يه تٛؾظ وٙتٛض ٔسَ ٞط لطائت ثبػج ٘يع ٞٓ اظ آٟ٘ب قجىٝ تفىيه زيٍط عطف اظ. ٘جٛز لطائت

                                                  .ٌطزيس ٔي ٔضبػف ٞبي ٞعيٙٝ ايجبز ثبػج ٔؿئّٝ ايٗ وٝ ٛزث پصيط أىبٖ ٔجعا تّفٗ ذظ يه ٚ ذٛز ثٝ ٔرهٛل
 9زض نفحٝ ازأٝ                                                                                                                                                     

 

كسب عٌوَاى ًوًَوِ برتور از     

ركت تَاًير پاداضي است براي ض

 خدهتي هتوايس.
ٕٔيييعي قييطوتٟبي زٚضٜ زٚٔيييٗ     

تؼٕيطات ٘يطٚي ؾطاؾط وكٛض اظ آثبٖ 

تييب زي ٔييبٜ تٛؾييظ   32ٔييبٜ ؾييبَ 

قطوت تٛا٘يط ثطٌعاض قس وٝ قيطوت  

ٕٞب٘ٙس ٔطحّيٝ  تب٘ف زض ايٗ ٕٔيعي 

 ٌصقتٝ ضتجٝ ٘رؿت ضا وؿت ٕ٘ٛز.

ايٗ ٕٔيعي ٞب قيطوتٟبي تؼٕييطات   

٘يطٚ ضا اظ ٘ظط ٔسيطيتي ٚ ػّٕىيطزي  

 ٔٛضز ٚاوبٚي لطاض ٔي زٞٙس.

ٔحييسٚزٜ جاطافيييبئي اؾييتبٟ٘بي      

ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٌّؿتبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اؾت 

ٙبعك وٝ فؼبِيتٟبي ٔتٕبيع اظ ؾبيط ٔ

ي عجيؼ ٔٛا٘غٚجٛز   .وكٛض ٔي ثبقس

 ةٚ غيط عجيؼي ٔتؼبضو ٚ قيطايظ آ 

ٚ ٞيييٛائي  ٙيييس ٌب٘يييٝ، ثط٘بٔيييٝ    

وٙتطَ ٚ ؾبٔب٘سٞي  ٙس ٌب٘يٝ   ضيعي،

ضا ٔي عّجس ويٝ ثيب زضاييت، ؾيرت     

وٛقييي ٚ تييالـ ٔضييبػف ٕٞىييبضاٖ 

ؾبػي ٚ ظحٕتىف ايٗ قطوت، اييٗ  

الييسأبت ثييٝ ٘حييٛ ٔغّييٛثي ا٘جييبْ   

 قٛز. ٔي

ٞيب ٚ   پط ٚاضي  اؾيت ويٝ حٕبييت      

نٙؼت ضقس پكتيجب٘ي ٞبي ٔسيطيت ا

ثطق ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٌّؿتبٖ، ٔؼيبٚ٘يٗ ٚ  

ٔسيطاٖ ايٗ نٙؼت زض ٔبظ٘سضاٖ ٘ييع  

 ثٟتطيٗ يبض ٚ يبٚض ٔب ٞؿتٙس .

آلبي ٟٔٙيسؼ افضيّي    تفطٔبيكب   

ٔسيط ػبُٔ ثطق ٔٙغمٝ اي ٔبظ٘يسضاٖ  

ٚ ٌّؿتبٖ ٚ آلبي زوتط ػّيپٛض ٔيسيط  

وييُ زفتييط فٙييي ٚ ٘ظييبضت ا٘تمييبَ   

قطوت تٛا٘يط زض جّؿٝ اٞيساي ِيٛ    

سيط ٕ٘ٛ٘ٝ ثطتط ٕٔييعي قيطوتٟبي   تم

تؼٕيطات ٘يطٚي ؾطاؾط وكٛض حبوي 

اظ ذسٔت ٔتٕبيع قطوتٟبي تؼٕيطات 

 ٘يطٚي زض نٙؼت ثطق وكٛض اؾت.

     

 

 

 برق ضركت عاهل هدير حضَر در تَاًير ضركت هويسي برتر ًًِوَ عٌَاى تمدير لَح يادداضوت

 .ضد اّداء تاًص ضركت بِ گلستاى ٍ هازًدراى اي هٌغمِ
وٝ  وكٛض ؾطاؾط ٘يطٚي تؼٕيطات قطوتٟبي اظ تٛا٘يط قطوت ٕٔيعي زٚٔيٗ ْ اَٚ(بػٙٛاٖ قطوت ثطتط )ٔم ِٛ  اٞساء جّؿٝ     

ٔسيط ػبُٔ ثطق ٔٙغمٝ اي ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٌّؿتبٖ جٙبة  حضٛض ثبوؿت قس ف تٛؾظ قطوت تب٘ثطاي ثبض زْٚ ٚ ثهٛضت پي زض پي 

 ٚ جٙبة آلبي زوتط ػّيپٛض ٚ آلبي زوتط وطيٕي فطز تٛا٘يط قطوت ا٘تمبَ ٘ظبضت فٙي زفتط وُ ٔسيطآلبي ٟٔٙسؼ افضّي ٚ 

 ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ اي ٙغمٝٔ ثطق قطوت ٚحست ؾبِٗ زض تب٘ف ٚ ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ اي ٔٙغمٝ ثطق قطوتٟبي ٔسيطاٖٚ  ٔؼبٚ٘يٗ

 . قس ثطٌعاض

 

 

 

 

 

 

 

 اؾسيبٖ، ٟٔٙسؼ آلبي ٌٛئي ٔمسْ ذيط ثب قس قطٚع وطيٓ لطآٖ تالٚت ٚ ايطاٖ اؾالٔي جٕٟٛضي ؾطٚز پرف ثب وٝ جّؿٝ ايٗ     

 .  يبفت ازأٝ تب٘ف قطوت ػبُٔ ٔسيط

 ٚ ٔبظ٘سضاٖ اي ٔٙغمٝ ثطق قطوت ػبُٔ ٔسيط افضّي ٟٔٙسؼ آلبي اظ ٚيػٜ لسضزا٘ي ٚ تكىط ضٕٗ اؾسيبٖ ٟٔٙسؼ آلبي     

 ٔسيطاٖ ٔؼبٚ٘يٗ، اػضبي ٔحتطْ ٞيأت ٔسيطٜ، ،ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ ثطق نٙؼت ، ٔسيطيت اضقساذالق اٍِٛي ٚ ٔؼّٓ ثؼٙٛاٖ ٌّؿتبٖ

 ؾرت ٚ ٔتب٘ت  ،حٛنّٝ ٚ نجط ثب وٝ تب٘ف قطوت ذٛة ٕٞىبضاٖ ٕٞٝ ٚ ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ اي ٔٙغمٝ ثطق قطوت وبضوٙبٖ ٚ

 ضا ٌصاقتٙس آٟ٘ب ػٟسٜ ثط أب٘ت ثٝ ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ اي ٔٙغمٝ ثطق قطوت وٝ ٔؿئِٛيتي تٛا٘ؿتٙس ٕٞؿٛئي ٚ ٕٞسِي ،وٛقي

 ثبيسػغب ٕ٘ٛز٘س ٚ  ٔتؼبَ ذساٚ٘س وٝ اؾت فطنتي ٚ تهبزفي ثطتط ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ وؿت، اظٟبض زاقتٙس: ثطؾب٘ٙس ا٘جبْ ثٝ زضؾتي ثٝ

 وطزٜ وؿت تب٘ف وٝ ٔٛفميتي ٞط. اؾت وطزٜ ٔب ٘هيت ضا افتربض ايٗ وٝذسا ضا قىط وٙيٓ  ٚ ثكٕطيٓ غٙيٕت ضا فطنت ايٗ

ٔطٖٞٛ ِغف ٚ ػٙبيت ٕٞٝ ٔؿئِٛيٗ اضقس نٙؼت ثطق وكٛض ٚ ٔبظ٘سضاٖ ثٛزٜ وٝ ثؼٙٛاٖ ذسٔتٍعاضاٖ نٙؼت آة ٚ ثطق ا٘جبْ 

زٞيٓ ذسٔتٍعاضاٖ ذٛثي  قطوت تب٘ف لَٛ ٔي نٙؼت ثطق وكٛض ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ تجطثيبت ٚ زا٘ف ٕٞٝ ػعيعاٖ وٙيٓ، ٚظيفٝ ٔي

 ثٛزٜ ٚ ايٗ أب٘ت ضا ثٝ ٘حٛ ٔغّٛثي ٍٟ٘ساضي ٚ حفظ ٕ٘بئيٓ.

: زاقتٙس اظٟبض ٚ ٕ٘ٛز٘س ؾرٙطا٘ي ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ ايٝ ٔٙغم ثطق قطوت ٔحتطْ ػبُٔ ٔسيط افضّي ٟٔٙسؼ آلبي ازأٝ زض     

 ؾطِٛحٝ ضا ويفيت ذسٔبت اضائٝ زض ٚ ثٛز٘س پيكطٚ ويفيت اضتمبء ثحج ضز زيٍط نٙبيغ ثٝ ٘ؿجت ٕٞيكٝ ٔبظ٘سضاٖ زض ثطق نٙؼت

 ٔؿتٕط ٚ ٔغٕئٗ ثطق تأٔيٗ ثحج ٕٞيكٝ تب٘ف ٚ اي ٔٙغمٝ ثطق قطوت ٔأٔٛضيت ٚ آضٔبٖ ٔكي، ذظ زض. لطاضزاز٘س ذٛز وبض

 ٔٙتعع ٔبظ٘سضاٖ ثطق اظ وٝ فتب٘ قطوت جّٕٝ اظ وطز٘س تفىيه ٔرتّف ٞبي قبذٝ ثٝ ضا ثطق قطوتٟبي: افعٚز٘س ايكبٖ .اؾت ٟ٘فتٝ

 فطاٚاٖ ٔتؼٟس ٚ ٔترهم افطاز قطوت ايٗ وٝ زاضيٓ اشػبٖ ٚ ٞؿتيٓ قبٞس ٔب ٌصقتٝ ثٝ ٘ؿجت ثٟتطي آفطيٙي ٘مف عجيؼتبً ٚ قس

                                                                                 ازأٝ زض نفحٝ آذط                               ٔي وٙٙس .....       فؼبِيت پكتىبض ٚ ػاللٝ ثب ثؿيبض ٚ زاضز

 ثيكتطي اٍ٘يعٜ ٞٓ پطؾُٙ قٛز ٔي تالـ ٚ وبض ػطنٝ ٚاضز ضٚيىط ايٗ ثب وٝ وؿي.  زاضز ٚجٛز پصيطي ٔؿئِٛيت ثرف ايٗ زض ض

 زض وٝ اؾت اضظقٕٙسي بٚضزٞبيزؾت قٛز ٔي ايجبز ثبثت ايٗ اظ وٝ ٕٞسِي ٚ تؼبُٔ ايٗ ٔبحهُ ٚ زاقت ذٛاٞٙس وبض ثطاي

 .زاز ٘كبٖ ضا ذٛزـ ٕٔيعي

 ذسٔت قبيؿتٝ زاقتٙس حضٛض زيٍط ٞبي ثرف ٚ جًٙ زض ٞٓ ٚ ا٘مالة زض ٞٓ ٚ زاز٘س قٟيس وٝ ٔطزٔي: زاز٘س ازأٝ ايكبٖ

 ٚ ٔبظ٘سضاٖ ثطق نٙؼت فؼبِيتٟبي ٕٞٝ ؾطِٛحٝ وٝ ذساؾت ضضبيت جّت ٔطزْ ضضبيت جّت.  ٞؿتٙس ػبِي حس زض ضؾب٘ي

 .لطاضزاضز ٌّؿتبٖ

 قطوتٟبي ضطٚضت: ٌفتٙس ذٛز ؾرٙطا٘ي زض تٛا٘يط قطوت ا٘تمبَ ٘ظبضت ٚ فٙي زفتط ٔحتطْ وُ ٔسيط پٛض ػّي زوتط آلبي

 فطق پيٕب٘ىبضي قطوتٟبي زيٍط ثب وٝ زاض٘س ذبني ذبنيت ٘يطٚ تؼٕيطات قطوتٟبي.  ٘يؿت پٛقيسٜ وؽ ٞيچ ثط ٘يطٚ تؼٕيطات

 47 ثع٘س  كٕىي  طاغي اٌط ِٚي ٘جبقس ٔحؿٛؼ ٔطزْ ٘ظط ثٝ ذيّي پيٕب٘ىبضي قطوتٟبي زيٍط ضز وبضٌبٜ تؼغيّي  طاوٝ زاض٘س

 ذبني تٛجٝ ٚ ٍ٘بٜ وكٛض ثطق نٙؼت ثبظٚاٖ اظ يىي ثؼٙٛاٖ ٘يطٚ تؼٕيطات قطوتٟبي اظ اؾت الظْ.  زيس ذٛاٞٙس ضا آٖ ٘بظط ٔيّيٖٛ

 وٝ اؾت آٖ وبفي قطط ٘يؿت وبفي قطوت ايٗ ِٚي زاضز ٚجٛز ظيبزي ٔترهم افطاز ٘يطٚ تؼٕيطات قطوتٟبي زض.  قٛز آٖ ثٝ

 زض ثبيس ضا ايٕٙي ٚ وبضي تجٟيعات تأٔيٗ ٚ ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي ذغبي ٞطٌٛ٘ٝ اظ جٌّٛيطي زؾتٛضاِؼّٕٟب ٚ ضٛاثظ ضػبيت ٚ زلت ٟ٘بيت



 

 
 
 

 1931سال تجْيسات اًتمال ًيرٍ ٍ فَق تَزيع گسارش كاهل عولكرد برًاهِ زهاًبٌدي تعوير ٍ سرٍيس ٍ ًگْداري 

 

 19زيع عملكرد برنامه زمانبنذي و سرويس و تعميرات خطوط و ايستگاههاي انتقال و فوق تو

 امور رديف
برنامه پيش 

 بيني شذه

تعذاد انجام 

 شذه

درصذ 

 انجام شذه

 %99.1 3848 3882 پست 1

 %99.4 2357 2372 حفاظت 2

 %99.09 901 909 خط 3

 %99.2 7106 7163 كل 4

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 نفحٝ                                            2931  ذطزاز ،ؾي ٚ يىٓ قٕبضٜ ، قٕبَ ٘يطٚي ا٘تمبَ تؼٕيطات قطوت زاذّي ٘كطيٝ                                  تاًص پيك

 

 برنامه هاي لغو شذه و علل آن

   رديف
 كل خط حفاظت  پست 

 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد

 %0.06 4 %0.0 0 %0.04 1 %0.08 3 عذم اجراي گروه  1

 %0.25 18 %0.22 2 %0.25 6 %0.26 10 شرايط نامساعذ جوي 2

 %0.20 16 %0.44 4 %0.17 4 %0.21 8 مخالفت ديسپاچينگ 3

4 
اتفاقات و رفع عيب و 

 نوسازي
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 %0.7 19 %0.22 2 %0.17 4 %0.30 13 متفرقه 5

 %0.8 57 %0.88 8 %0.6 15 %0.9 34 كل برنامه هاي لغو شذه 6

 

 19عملكرد برنامه زمانبنذي و سرويس ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع 

   رديف
 كل خط حفاظت  پست 

 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد

 %83.4 5972 %92.6 842 %82.2 1949 %81.9 3181 بموقع اجرا شذه 1

 %15.8 1134 %6.49 59 %17.2 408 %17.2 667 با تاخير اجرا شذه 2

 %0.8 57 %0.88 8 %0.6 15 %0.9 34 لغو شذه 3

 %99.20 7163 %99.09 909 %99.40 2372 %99.10 3882 برنامه پيش بيني شذه 4

 

عملكرد برنامه زمانبنذي و سرويس و تعميرات خطوط و ايستگاههاي انتقال و   

 19ع فوق توزي

 درصذ تعذاد   رديف

 %83.4 5972 بموقع اجرا شذه 1

 %15.8 1134 با تاخير اجرا شذه 2

 %0.8 57 لغو شذه 3

 %99.20 7163 برنامه پيش بيني شذه 4

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 9 نفحٝ                                             2931 ذطزاز ،ؾي ٚ يىٓ قٕبضٜ ، قٕبَ ٘يطٚي ا٘تمبَ تؼٕيطات قطوت زاذّي ٘كطيٝ                                  تاًص پيك

 

     2ازأٝ اظ نفحٝ 

 02 يدرّايف ٍ تراًسْا،خغَط بِ هربَط كٌتَرّاي ارتباط     

 يك ٍ هَدم دستگاُ يك عريك از ايستگاّْا در هَجَد كيلٍَلت

 .گرديد برلرار تاًص ضركت كاركٌاى تَسظ تلفي خظ
 زض تب٘ف قطوت حفبظت ٚ وٙتطَ أٛض ٔسيط عيجي ٟٔٙسؼ آلبي    

 :  زاقتٙس اظٟبض پيه تب٘ف ذجطٍ٘بض ثب ٔهبحجٝ

 ثٝ ٔطثٛط وٙتٛضٞبي وّيٝ اضتجبط تب ٕ٘ٛز ذٛاؾتزض ثطق ثبظاض زفتط    

 يه عطيك اظ ايؿتٍبٟٞب زض ٔٛجٛز ويِّٛٚت15 فيسضٞبي ٚ ذغٛط تطا٘ؿٟب،

 ايٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب ضاؾتب ٕٞيٗ زض. ٌطزز ثطلطاض تّفٗ ذظ يه ٚ ٔٛزْ زؾتٍبٜ

 ثطق زض ٘يع ٚ ايطاٖ ثطق قجىٝ ٔسيطيت زض ذهٛل ايٗ زض السأي تبوٖٙٛ

 ٚ تٛاٖ ٚ لٛت ثب تحميمبت ٚ ٞب ثطضؾي ٍ٘طفتٝ، نٛضت وكٛض اي ٔٙغمٝ ٞبي

 زض ٚ پصيطفت نٛضت تب٘ف قطوت وبضوٙبٖ تٛؾظ ظيبز ظٔبٖ ٚ ٚلت نطف ثب

 ايٗ ٔربثطات ٚاحس ٕٞىبضي ثب تب٘ف قطوت ٌيطي ا٘ساظٜ ٕٞىبضاٖ ٟ٘بيت

 ؾبذتبض زض تاييطاتي تٛا٘ؿتٙس ٔتؼسز تؿتٟبي ٚ تحميمبت عي قطوت،

 اعالػبت لطائت ؾيّٝٚ ثسيٗ وٝ وٙٙس ايجبز  وٙتٛضٞب ثيٗ ٔٛجٛز قجىٝ

 اظ اػٓ ايؿتٍبٜ ٞط زض ٔٛجٛز وٙتٛضٞبي وّيٝ

ACTARIS6000,ACTARS7000 , MK6E زؾتٍبٜ يه عطيك اظ 

 عط  ايٗ .ٔيٍطزز ا٘جبْ ثطق ثبظاض زفتط ثٛؾيّٝ تّفٗ ذظ يه ٚ ٔٛزْ

 ٚ ٌطزيس تؿت ػّٕي ثهٛضت 1ؾبضي ويِّٛٚت 39 ايؿتٍبٜ زض آظٔبيكٍبٞي

 زفتط تٛؾظ جسيس، قسٜ عطاحي ؾيؿتٓ عطيك اظ وٙتٛضٞب وّيٝ اعالػبت

 .ٌطزيس لطائت وبُٔ ثهٛضت ٔبظ٘سضاٖ اي ٔٙغمٝ ثطق زض ٚالغ ثطق ثبظاض
 ٔٛزْ زؾتٍبٜ يه حصف ٚ عط  ايٗ قسٖ ػّٕي ثب ذبعط ٘كبٖ ٔي قٛز    

 زؾتٍبٜ 295 اظ آٟ٘ب ٔبٞب٘ٝ ٞبي ٞعيٙٝ ٕٞچٙيٗ ٚ تّفٗ ذظ يه ٚ

 وبٞف ٌّؿتبٖ، ٚ ٔبظ٘سضاٖ اي ٙغمٝٔ ثطق تٛظيغ فٛق ٚ ا٘تمبَ ايؿتٍبٟٞبي

 وّيٝ ثط اػٕبَ نٛضت زض وٝ زاضز ثس٘جبَ ضا ٞعيٙٝ ٚ ظٔبٖ ٔهطف

 ٞب ٞعيٙٝ وبٞف وكٛض ثطق نٙؼت تٛظيغ فٛق ٚ ا٘تمبَ ايؿتٍبٟٞبي

 نطفٝ تٛجٟي لبثُ ٔمساض ٔٙبؾت وٙتطَ ٚ ٔسيطيت ثب ٚ ثٛزٜ  كٍٕيط

 ثطق قطوت ئِٛيٗٔؿ ٔٛافمت ٔٛضز عط  ايٗ.زاقت ذٛاٞس ثس٘جبَ ضا جٛيي

 زض تب٘ف قطوت وبضوٙبٖ تٛؾظ قس ٔمطض ٚ ٌطفت لطاض ٔبظ٘سضاٖ اي ٔٙغمٝ

 اجطاء ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ اؾتبٟ٘بي تٛظيغ فٛق ٚ ا٘تمبَ ايؿتٍبٟٞبي تٕبٔي

 .ٌطزز

 تبريك كسب هدال خدهت بِ هعاٍى ٍزير ًيرٍ در اهَر برق ٍ اًرشي

 جٙبة آلبي ٟٔٙيسؼ ثٟعاز ٔؼبٖٚ ٚظيط ٘ييطٚ زض أيٛض ثطق ٚ ا٘طغي ٔساَ ذيسٔت ضا اظ زؾت      

 زوتط احٕسي ٘ػاز زضيبفت ٕ٘ٛز٘س.ضيبؾت ٔحتطْ جٕٟٛضي جٙبة آلبي 

 زض ٔطاؾٕي وٝ ثب حضٛض ضئيؽ جٕٟٛض زض ؾفط اؾتب٘ي ٞيأت زِٚت ثٝ ذٛظؾتبٖ ثطٌعاض قسٜ ثٛز،

 ٘كبٖ ّٔي ذسٔت ثٝ ٟٔٙسؼ ثٟعاز اػغب ٚ اظ تالـ ٞبي ٚي زض نٙؼت ثطق تمسيط قس. 

 ب٘ي اظ اٚ يٝ زضذكط وكٛض وبض٘بٔيطاؾيبي ثعضي ثطلي زض ؾيت ايكبٖ زض اجطاي عطحٟئسيطي     

 ٌصاقتٝ وٝ ايٗ ٟٔٓ اظ زيس ٚ ٘ظط ٞيچ وؽ پٛقيسٜ ٘يؿت.ثطجبي 

 ىبضاٖ يٝ ٕٞيك ثٝ ٕٞيت ٔتؼّيبٖ ّٔي ذسٔي: ٘كفطٔٛز٘سبٖ ٘يع پؽ اظ زضيبفت ايٗ ٘كبٖ يايك  

 ٛعٙبٖ ينٙؼت ثطق ٚ ٚظاضت ٘يطٚ اؾت ٚ اظ آ٘بٖ ثٝ زِيُ تالـ ٞبي ثي ٚلفٝ زض ثطلطؾب٘ي ثٝ ٕٞ

 وٙٓ . ٔي ػعيع تمسيط

نٙؼت ثطق تجطيه ٚ ضٚاثظ ػٕٛٔي قطوت تب٘ف وؿت ٘كبٖ ّٔي ذسٔت ضا ثٝ ٔؼبٖٚ ٔحتطْ ٚظاضت ٘يطٚ زض أٛض ثطق ٚ ا٘طغي جٙبة آلبي ٟٔٙسؼ ثٟعاز ٚ ٕٞٝ ٕٞىبضاٖ 

 ٕ٘بيس. تٟٙيت ػطو ٔي

 

 

     

با حضَر هٌْدس افضلي هدير عاهل ضركت برق هٌغمِ اي هازًودراى ٍ      

هراسن گراهيداضت رٍز جْاًي كار ٍ كارگر ّوسهواى بوا هوي د    گلستاى 

 ٍ اهام خويٌي )رُ( برگسار ضد. )س(حضرت فاعوِ زّرا
 حضطتٔطاؾٓ جكٗ وبضٌطي ٕٞعٔبٖ ثب ٔيالز      

 حضطت فبعٕٝ ظٞطا )ؼ( ٚ ٔيالز أبْ ذٕيٙي )ضٜ( 

 .سيعاض قيبٜ ثطق ٔبظ٘سضاٖ ثطٌيزض ثبقٍ 

   بؾي اؾتب٘ساضييؾي ٓ ٔسيط وُيٗ ٔطاؾيزض اي      

 آلبي ايٝ يغمٙٔ ثطق آلبي حؿيٙي ٘ػاز، ٔسيط ػبُٔ

 اي ٔٙغمٝثطق ثطزاضي  ثٟطٜٟٔٙسؼ افضّي، ٔؼبٚ٘ت  

 ، ضئيؽ وبٖ٘ٛ ثبظ٘كؿيتٍبٖسؼ ٔؼطفتيآلبي ٟٔٙ 

 نٙيؼت آة ٚ ثطق ٔيبظ٘سضاٖ جٙبة آلبي ؾيبزاتي 

 طات ا٘تمبَ ٘يطٚي قٕبَاجتٕبػي ٚ وبضوٙبٖ قطوت تؼٕيؾبظٔبٖ تأٔيٗ اجتٕبػي ٕ٘بيٙسٜ  

 حضٛض زاقتٙس.

طآٖ ٔجيس آغبظ قس ٚ ثب يتالٚت ل الٔي ايطاٖ ٚيطٚز جٕٟٛضي اؾيف ؾييٗ ٔطاؾٓ ثب پرا     

  .قطوت ازأٝ يبفت يٗٔسيط ػيبُٔ ا سيبٖيطٔمسْ ٌٛئي آلبي ٟٔٙسؼ اؾيذي

ؼطفت ايكبٖ ضٕٗ ذيط ٔمسْ ثٝ ٔسػٛيٗ ٚ ٟٕٔب٘بٖ اظ آلبي ٟٔٙسؼ افضّي ٚ ٟٔٙسؼ ٔ     

ضٕٗ يبزآٚضي تالقٟبي  ٚي .ثربعط ٔؿبػستٟبيي وٝ ثب ايٗ قطوت زاقتٙس تكىط وطز٘س

، وٙتطَ ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ثيب٘بتي ايطاز جٛئي پطؾُٙ ظحٕتىف ٚ تالـ زضجٟت نطفٝ

تٛا٘بئي  :ازأٝ زاز٘س ٚيبز ٚ ذبعطٜ ٔطحْٛ ٔحٕس ضضب ثبثبئي ضا ٌطأي زاقتٙس ٕ٘ٛز٘س ٚ 

ؼساز آ٘طا زض تٕبْ ا٘ؿبٟ٘ب ٟ٘بزٜ ٚ ثبيس ايٗ اؾتؼسازٞب ضا وكف ٚ  يعي اؾت وٝ ذساٚ٘س اؾت

ثب قٙبذت ايٗ اؾتؼسازٞب ٚ ثىبضٌيطي آٟ٘ب، تٛا٘بئي ا٘ؿبٖ ثطٚظ زازٜ قسٜ ٚ  ،ثٟيٙٝ وٙيٓ

ا٘كبءا... ايٗ قطوت يىي اظ ٘بثتطيٗ قطوتٟبي تؼٕيطات . تٛإ٘ٙسي ضا ثس٘جبَ ذٛاٞس زاقت

بٖ زض پبيبٖ ؾرٙبٖ ذٛز زض ذهٛل ٔمبْ قبٔد ٔبزض ٚ ضٚظ ايك. ٘يطٚي ؾطاؾط وكٛض ذٛاٞس ثٛز

زض ازأٝ آلبي ؾبزاتي ضيبؾت وبٖ٘ٛ ثبظ٘كؿتٍبٖ نٙؼت آة ٚ ثطق  .ظٖ ثيب٘بتي ضا ايطاز وطز٘س

ٔبظ٘سضاٖ ثٝ ايطاز ؾرٙطا٘ي پطزاذتٙس ٚ پؽ اظ ٞٙطٕ٘بئي ٌطٜٚ ٔٛؾيمي ٔحّي ٔبظ٘سضا٘ي جٙبة 

ايكبٖ زض اثتسا ؾرٙبٖ  .اضي ٔبظ٘سضاٖ ؾرٙطا٘ي وطز٘س٘ػاز ٔسيط وُ ؾيبؾي اؾتب٘س آلبي حؿيٙي

ذٛزقبٖ ضٕٗ ػطو تجطيه ثٝ ٔٙبؾجت ٔيالز حضطت فبعٕٝ ظٞطا)ؼ( ٚ ضٚظ وبضٌط ثٝ فضبيُ 

آٖ حضطت پطزاذتٙس ٚ ٔىبضْ اذاللي آٖ ثعضٌٛاض ضا ثطقٕطز٘س. يبزآٚضي ذبعطٜ اي اظ زيساض 

آ٘چٝ ضا  " ٘هيحت آٖ ثعضٌٛاض ثٝ ٔؼّٕبٖحضطت آيت ا... ٔكىيٙي اظ زيٍط ؾرٙبٖ ايكبٖ ثٛز وٝ 

أؿبَ اظ ؾٛي ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي ؾبَ حٕبؾٝ  .ضا ٔغط  وطز٘س "وٝ ٔي زا٘يس ػُٕ وٙيس 

ؾيبؾي ، حٕبؾٝ التهبزي ٘بٍٔصاضي قسٜ اؾت زقٕٗ تٕطوع ٕ٘ٛزٜ تب اظ ضاٟٞبي ٔرتّف ٔطزْ 

ٚ ايجبز حٕبؾٝ اي زيٍط ا٘تربثبت  ضا ثي اٍ٘يعٜ ٕ٘بيس ٚ ٔب اظ ٔطزْ ٔي ذٛاٞيٓ ثب حضٛض زض

    .أيس وٙٙس زقٕٙبٖ ضا ٘ب

٘فط ايٕٙىبض  2٘فط ضا٘ٙسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ  0٘فط ثبظ٘كؿتٝ ٚ  9٘فط وبضٌط ٕ٘ٛ٘ٝ،  13زض پبيبٖ ٔطاؾٓ اظ     

 س. اي تجّيُ ٌطزي ثب اٞساي ِٛ  تمسيط ٚ ٞسيٝ

 

 

 هَفميت فرزًداى ّوكار
ذب٘ٓ آيٙبظ ؾجعٚاضي فطظ٘س ٕٞىبضٔبٖ ؾيس ضحيٓ ؾجعٚاضي قبغُ زض أٛض       

تمبَ ٔطوع زض ٔؿبثمبت لٟطٔب٘ي وبضاتٝ اؾتب٘ي زض قٟطؾتبٖ لبئٓ قٟط تؼٕيطات ا٘

ايٗ ٔؿبثمبت زض اضزيجٟيكت ؾبَ جبضي زض ثرف وٛٔييتٝ  ٔمبْ زْٚ ضا وؿت ٕ٘ٛز.
 ٚ زض ضزٜ ؾٙي ذطزؾبالٖ ثطٌعاض قس. 
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قطوتيٟبئي اؾيت ويٝ ٚظييبيف     تطٚيج فطًٞٙ ايٕٙي يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٚظبيف      

ثب ؾالٔت پطؾُٙ ٚ وبضوٙيبٖ آٖ ؾيبظٔبٖ زض اضتجييبط اؾيت.      اجطائي آٟ٘ب ٔؿتمييٕبً

ٚ ٟٔٓ  ٙيس ٕ٘ٛ٘يٝ پٛؾيتط ايٕٙيي ضا      فطًٞٙ حيبتيقطوت تب٘ف جٟت تطٚيج ايٗ 

 تٟيٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت.

ثٝ ٌعاضـ ضٚاثظ ػٕيٛٔي قطوت تب٘يف ايٗ ويبض ويٝ زض فؼبِيييتي ٔكيتطوي اظ         

ػٕٛٔي تٟيٝ قسٜ، زض اذتيبض قطوتٟبي ٔرتّف نٙؼت  ٚ ضٚاثظ H.S.Eؾيٛي ٚاحيس 

 ثطق وكٛض لطاض ٔي ٌيطز. 

 

 
       

 

 هَفميت فرزًداى ّوكار
 طاْيآلبي حٕيس عٟٕبؾجيبٖ فطظ٘س ٕٞىبضٔبٖ آلبي قٟ      

 أپعقىيعٟٕبؾجيبٖ زض آظٖٔٛ وٙىٛض ؾطاؾطي زض ضقتٝ ز 

 ٝ ؾْٛ ضا وؿت وطز٘س.يزض ٔمغغ زوتطا ضتج 

 ضٚاثظ ػٕٛٔي قطوت تب٘ف ضٕٗ اضج ٟ٘بزٖ ثٝ تالـ ٚ     

ظحٕبت آلبي قٟطاْ عٟٕبؾجيبٖ ايٗ ٔٛفميت ضا ثٝ زوتط حٕيس عٟٕبؾجيبٖ 

 تجطيه ػطو ٔي ٕ٘بيس. 

 ايستگاُ كوپكت دابَ دضت بِ بْرُ برداري رسيد. 
 

ايؿتٍبٜ وٕپىت زاثٛزقت ثطاي تمٛيت ِٚتبغ ٔٙغمٝ زاثٛزقت احساث ٌطزيس . ايٗ     

 .ا٘جبْ قستٛؾظ قطوت تب٘ف ٔطاحُ اجطائي آٖ وٝ  ايؿتٍبٜ

     

 

 

 
 

 

 

ويِّٛٚت اٚقيت نٛضت  39ضـ أٛض عط  ٚ تٛؾؼٝ، اثتسا ػّٕيبت زٔٛ٘تبغ زض ايؿتٍبٜ ثٝ ٌعا

ٌطفت ٚ پؽ اظ ثبضٌيطي ٚ حُٕ زض ٔحُ وٙٛ٘ي زض زاثٛزقت ٘هت ٚ ثٝ ثٟطٜ ثطزاضي ضؾيس. 

ٔطاحُ زٔٛ٘تبغ، تطا٘ؽ ٚ ٔتؼّمبت آٖ، تجٟيعات اتبق فطٔبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ حُٕ ٚ ٘هت وبُٔ، 

 ضٚظ ثٝ اتٕبْ ضؾيس. 20تؿت ٚ ضاٜ ا٘ساظي زض ٔست 

 اًتطار پَسترّاي ايوٌي
 2ازأٝ اظ نفحٝ 

 عاهل هدير حضَر در تَاًير ضركت هويسي برتر ًوًَِ عٌَاى ديرتم لَح

 .ضد اّداء تاًص ضركت بِ گلستاى ٍ هازًدراى اي هٌغمِ برق ضركت

ٗ  قيبٞس  زاضزْ حضيٛض  آٖ زض ٔٗ ذٛز ٚ زٞس ٔي ضخ وبٞبً وٝ حٛازحي زض...   ايي

 ٚ وٙٙيس  ٔي پيسا حضٛض قطوت ايٗٚ ٔؼبٖٚ ثٟطٜ ثطزاضي  ٔسيطػبُٔ وٝ ٞؿتيٓ

ٗ  زض  ميسض  زٞس ٔي ٘كبٖ وٝ اؾت قطوت ايٗ ثطاي لٛتي مغٝ٘ ايٗ  ثريف  ايي

ٝ  ٚاضز ضٚيىيط  ايٗ ثب وٝ وؿي. زاضز ٚجٛز پصيطي ٔؿئِٛيت ـ  ٚ ويبض  ػطني  تيال

 ٚ زاقيت  ذٛاٞٙيس  ويبض  ثيطاي  ثيكيتطي  اٍ٘ييعٜ  ٞٓآٖ قطوت  پطؾُٙ ،قٛز ٔي

ٗ  اظ وٝ ٕٞسِي ٚ تؼبُٔ ايٗ ٔبحهُ  زؾيتبٚضزٞبي  قيٛز  ٔيي  ايجيبز  ثبثيت  ايي

 .زاز ٘كبٖ ضا ذٛزـ ٕٔيعي زض وٝ اؾت ياضظقٕٙس

ً  زض ٞٓ ٚ ا٘مالة زض ٞٓ ٚ زاز٘س قٟيس وٝ ٔطزٔي: زاز٘س ازأٝ ايكبٖ       جٙي

.  ٞؿتٙس ػبِي حس زض ضؾب٘ي ذسٔت قبيؿتٝ زاقتٙس حضٛض زيٍط ٞبي ثرف ٚ

 نيٙؼت  فؼبِيتٟيبي  ٕٞٝ ؾطِٛحٝ وٝ ذساؾت ضضبيت جّت ٔطزْ ضضبيت جّت

 .ضزاضزلطا ٌّؿتبٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ ثطق

 تٛا٘يط قطوت ا٘تمبَ ٘ظبضت ٚ فٙي زفتط ٔحتطْ وُ ٔسيط پٛض ػّي زوتط آلبي   

 ويؽ  ٞييچ  ثيط  ٘ييطٚ  تؼٕييطات  قيطوتٟبي  ضيطٚضت : ٌفتٙيس  ذٛز ؾرٙطا٘ي زض

ٝ  زاض٘يس  ذبنيي  ذبنيت ٘يطٚ تؼٕيطات قطوتٟبي.  ٘يؿت پٛقيسٜ  زيٍيط  ثيب  وي

ٝ  زاض٘س فطق پيٕب٘ىبضي قطوتٟبي ٜ  تؼغيّيي   طاوي  قيطوتٟبي  زيٍيط  زض وبضٌيب

  طاغيي  اٌيط  ِٚيي  ٘جبقيس  ٔحؿٛؼ ٔطزْ ٘ظط ثٝ ذيّئٕىٗ اؾت  پيٕب٘ىبضي

ٖ  47 ثع٘س  كٕىي  قيطوتٟبي  اظ اؾيت  الظْ. زييس  ذٛاٞٙيس  ضا آٖ ٘يبظط  ٔيّييٛ

ٝ  ٚ ٍ٘بٜ وكٛض ثطق نٙؼت ثبظٚاٖ اظ يىي ثؼٙٛاٖ ٘يطٚ تؼٕيطات ٝ  ذبنيي  تٛجي  ثي

ٗ  ِٚي زاضز ٚجٛز ظيبزي ٔترهم افطاز ٘يطٚ تؼٕيطات قطوتٟبي زض. قٛز آٖ  ايي

 ٚ ضيٛاثظ  ضػبييت  ٚ زليت  ٟ٘بييت  وٝ اؾت آٖ وبفي قطط ٘يؿت وبفي قطوت

ٗ  ٚ ا٘ؿيب٘ي  ٘ييطٚي  ذغبي ٞطٌٛ٘ٝ اظ جٌّٛيطي ،زؾتٛضاِؼّٕٟب  تجٟييعات  تيأٔي

 ثحيج  ثبييس  تؼٕيطات قطوتٟبي.  زٞيٓ لطاض ا٘تظبض حس زض ثبيس ضا ايٕٙي ٚ وبضي

 ثبيس ايٙىٝ زيٍط ٚ زٞٙس فافعاي ضا ٚضي ثٟطٜ تب ثٍيط٘س جسي ضا ؾبظي ذهٛني

 ٔيٛضز  ٞب اضظيبثي زض ٔٛاضز ايٗ ٕٞٝ ٚ ثبقٙس ضاٜ ٘مكٝ ٚ اؾتطاتػيه ثط٘بٔٝ زاضاي

ٝ  ذيٛز  ٞبي زضاضظيبثي اي ٔٙغمٝ ثطق اٌط. ٌيطز ٔي لطاض ٌيطي ا٘ساظٜ  ضا ثطتيط  ضتجي

ٝ  تيب٘ف  قيطوت  اٌيط  ٚ تيب٘ف  قيطوت  ثٙبْ ذٛثي پكتيجبٖ وٙس ٔي وؿت  ضتجي

 حٕبييت  ٚ  ضإٞٙبئي ٞسايت، زٞٙسٜ ٘كبٖ ٕ٘بيس ٔي وؿت اضظيبثي زض ضا ٘رؿت

ٝ  ثيطق  قطوت ثطزاضي ثٟطٜ ٔجٕٛػٝ تكٛيمبت ٚ ٖ  اي ٔٙغمي ٖ  ٚ ٔبظ٘يسضا  ٌّؿيتب

 .ثطز٘س ؾٛز عطف زٚ ٞط زاضز ٚجٛز تؼبُٔ ايٗ وٝ جب ٞط.  اؾت

 تٛؾظ تٛا٘يط قطوت ٕٔيعي ثطتط ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ وؿت تمسيط ِٛ  جّؿٝ پبيبٖ زض

 .قس اٞساء اؾسيبٖ ٟٔٙسؼ آلبي ثٝ پٛض ػّي تطزو ٚ افضّي ٟٔٙسؼ آلبي

 گسارش الداهات ايوٌي
 ثط٘بٔٝ ٞبي اجطاء قسٜ ايٕٙي زض فطٚضزيٗ ٚ اضزيجٟكت ٔبٜ ؾبَ جبضي تكطي  قس.     

 31ٔٛاضز ظيط ثط٘بٔٝ ٞبي اجطاء قسٜ ايٗ ٚاحس اظ اثتساي ؾبَ  H.S.Eثٝ ٌعاضـ ٚاحس 

 تبوٖٙٛ ثٛزٜ اؾت.

ُ ثط٘بٔٝ ثبظزيس، جّؿبت شوط ايٕٙي، تسٚيٗ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ظٔب٘جٙسي فؼبِيتٟبي ايٕٙي قبٔ-

زؾتٛضاِؼُٕ ايٕٙي زض ثرف ذظ ٚ پؿت، ثبظزيس ذٛزضٚٞب، پيٍيطي ٔٛاضز ثٟساقتي، ٚ 

آٔٛظـ ايٕٙي، ثطٌعاضي زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ايٕٙي ثسٚ اؾترساْ وبضوٙبٖ جسيس اِٛضٚز، 

٘بقي اظ وبض،  ثط٘بٔٝ ضيعي جٟت ثطٌعاضي زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ايٕٙي وبض زض اضتفبع، حٛازث

وٕىٟبي اِٚيٝ زض ثطق ٌطفتٍي ٚ ضٚا٘كٙبؾي وبض، ثطٌعاضي جّؿبت تسٚيٗ زؾتٛضاِؼُٕ 

ايٕٙي زض ثركٟبي پؿت ٚ ذظ،  تٟيٝ پٛؾتط ٞبي ايٕٙي ثب ٕٞىبضي ضٚاثظ ػٕٛٔي، ثط٘بٔٝ 

ضيعي جٟت اجطاي عط  زٚ طذٝ ؾٛاضي ثٝ ٔٙظٛض حفبظت اظ ٔحيظ ظيؿت ٚ حٕبيت اظ 

ٙي زض تٕبٔي أٛضٞب قٙجٝ ٞط ٞفتٝ ٚ تٟيٝ پٛؾتطٞبي جّؿبت شوط ايٕ ٞٛاي پبن،  ثطٌعاضي

 ايٕٙي ٚ اضؾبَ آٖ ثٝ قطوتٟبي ثطق ٔٙغمٝ اي ٚ قطوتٟبي تؼٕيطات ٘يطٚي ؾطاؾط وكٛض.


