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سرفصل اخبار

پربازد�دترین اخبار

 اخبار داخلی
 صنعت برق

 گزیده جراید

 علمی و بین الملل

ثبت نام واگذاری سامانه های مولد خورشیدی خانگی

ساختمان جد�د اداره امور برق ناحیه 9 توزیع مشهد

افتتاح شد

گفت و گو با مهندس علی سعیدی مدیر عامل شرکت

توزیع برق مشهدتمرکز منابع محدود بر مسایل معدود

در گفت و گو با آقای امیررضا مسعود�دانشجوی ممتاز و

رتبه اولی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان شد:رمز موفقیت

های تحصیلی و بزرگ ترین آرزوی �ک همکار در برق مشهد

شرکت توزیع نیروی برق مشهد؛ پیشگام در نوآوری و

آموزش

�نیروگاه زباله سوز Energos نروژ�

برای اولین بار در سطح شرکت های توزیع برق کشور انجام شد طراحی و ساخت " خودروی سانا" در توزیع برق مشهد

۰۸:۰۱زمان خبر:۱۳۹۹/۰۴/۲۱تاریخ خبر:

۳۵۵تعداد بازد�د:

برای اولین بار در سطح شرکت های توزیع برق کشور، خودروی سانا (سامانه تأمین برق موقت مشترکین

در فرا�ند تعمیر و نگهداری کلیدهای فشار متوسط �ست های زمینی به روش بای �س خط گرم) توسط

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد طراحی و ساخته شد.

ورود به سایت- فونت+ فونتتغییر رنگ پورتال

ارتباط با مازیر سایتھادرگاه آماریاطالع رسانیمعرفی شرکت
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تازه ترین پیامها و اطالعیه ها

افتخاری د�گر توسط متخصصان شرکت توزیع برق مشهد

در عرصه های علمی و بین الملل صنعت برق

طرح معا�نات ادواری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق

شهرستان مشهد با موفقیت اجرا شد

جلسه هم اند�شی مرورری بر ساماندهی مجدد شرکت و

گزارش 60 روزه �ا�ش سطح خدمات به مشتر�ان در برق

مشهد

با خالقیت و نوآوری و با انجام تعداد 34752 مورد

عملیات سرو�س و تعمیرات پیشگیرانه �ست های زمینی و

هوایی فشار متوسطشرکت توزیع برق مشهد موفق شد از

خاموشی برق مشترکین به میزان 9413 مگاوات ساعت

جلوگیری بعمل آورد.

افتتاح و رونمایی سامانه �ا�ش وضعیت شبکه های توزیع

برق با استفاده از تکنولوژی پهپاد در توزیع برق مشهد

برترین های طرح پیاده سازی نظام CRM ( کارکنان نصب

لوازم اندازه گیری) معرفی شدند

نگاهی به کمک های انسان دوستانه کارکنان توزیع برق

مشهد: �ک قدم تا بهشت

برای اولین بار در سطح شرکت های توزیع برق کشور

انجام شد طراحی و ساخت " خودروی سانا" در توزیع برق

مشهد

آشنایی باواحدهای عملیاتی شرکت درپی

تجد�دساختارسازمانی این شماره: گروه برنامه ریزی، کنترل و

برای اولین بار در سطح شرکت های توزیع برق کشور، خودروی سانا (سامانه تأمین برق موقت مشترکین در فرا�ند تعمیر و نگهداری کلیدهای فشار متوسط �ست های زمینی به

روش بای �س خط گرم) توسط شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد طراحی و ساخته شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، مهندس مشکینی معاون بهره برداری و نگهداشت گفت: این خودرو با همکاری و حما�ت مدیرعامل شرکت، معاون مهندسی، کارشناسان فنی و

کمیته تحقیقات طراحی و نظارت مشاور و ناظر عالی شرکت (آقای مهندس اشرف زاده) ساخته شده است.

وی با اشاره به ا�نکه ساخت خودرو با همکاری شرکت کیان ترانسفو و به منظور ارتقای کیفی عملیات خط گرم �ست های زمینی و جلوگیری از اعمال خاموشی در اجرای

تعمیرات انجام شده، گفت از جمله ویژ�گیهای این سامانه: امکان انجام تعمیرات اساسی، پیشگیرانه و اضطراری در کلیدهای فشار متوسط زمینی بدون اعمال خاموشی، امکان

انجام عملیات سرو�س، تعمیر و تعو�ض ارتباطات سرکابل هوایی �ست های زمینی انشعابی، امکان انجام عملیات پیشگیرانه و اضطراری در داخل تابلوهای فشار متوسط از قبیل

برشکاری، جانمایی، رنگ آمیزی و ... ، امکان انجام ارتباط شبکه های هوایی فشار متوسط به �ست های زمینی با استفاده تلفیقی از سامانه بای �س هوایی موجود تا طول

حداکثر 300 متر و افزا�ش و ارتقای ا�منی و تسریع عملیات در روند فرا�ند موارد فوق نسبت به شرا�ط موجود از د�گر ویژگی های خودروی سانا محسوب می شود.

مهندس اشرف زاده مشاور و ناظر عالی شرکت درباره برخی قابلیت های خودرو سانا گفت: طراحی کلید قدرت قابل حمل با قابلیت حفاظت ترانسفورماتور برای اولین بار در

کشور و استفاده از کابل های انعطاف �ذیر فشار متوسط با اتصاالت ابتکاری جهت تسریع در عملیات از قابلیت های خودرو سانا است.

گالری
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نظارت (ُبرنا)

��نجره واحد خدمات�، نه ��نجره واحد خدمات�

پو�ش الف – ب ایران �ساخت و ساز�ها چه آسان، �ساز

و کار�ها چه مشکل !!!

امضای تفاهم نامه خدمات اپلیکیشن شهر من با حضور

مدیران توزیع برق مشهد و شهرداری مشهد

سامانه کنترل روشنایی معابر با استفاده از ساعت داخلی

کنتورهای AMI طراحی و ا�جاد شد

جلسه هم اند�شی مرورری بر ساماندهی مجدد شرکت و

گزارش 60 روزه �ا�ش سطح خدمات به مشتر�ان در برق

مشهد
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انصراف   ارسال نظر

16،555،655مجموع بازد�دها :

1،319تعداد بازد�د امروز :

1،384تعداد بازد�د دیروز :

1399/05/05 11:42آخرین به روزرسانی :

تعداد کاربران مهمان : 60

تعداد کاربر آنالین : 0

کلیه حقوق متعلق به شرکت سازه اطالعات سامان می باشد.

سامانپورتالمجری :

آدرس: مشهد مقدس،بلوار خیام(جنوبی)-صندوق �ستی-917351115

تلفن: 051-31703

فکس: 051-37681066

�ست الکترونیک: 
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