
هاستبه نام او که روشنایی بخش دل
مقدمه

مندي بیشتر و بهبود یکی از نیازهاي اساسی براي زندگی امروز بشر نیاز به انرژي الکتریکی است. شکی نیست که استفاده از برق موجب بهره
ي و از ابزارآالت صنعتی تا ابزارهاي کیفیت زندگی انسان شده و در جهان کنونی از روشنایی تا گرما، از ارتباطات تا وسایل صوتی و تصویر

کارگیري انرژي الکتریکی است.پزشکی همگی نیازمند به

دانستند اما حاال تر آب را مایه حیات میدر واقع برق الزمه زندگی و صنعت برق فراهم کننده این نعمت ارزشمند امروزي است. اگرچه پیش
نی بخش محیط زندگی برق حتی براي چند ساعت دشوار و سخت است. برقی که روشبدون برق حتی آب هم نخواهد بود، تصور زندگی بدون

هاي مختلف امروز به یکی ترین اختراع بشري است و اختراعی که در کاربرديبرق مهم. به عبارتیزندگی ما مختل خواهد بودآنماست و بدون 
از ملزومات حیات بشري بدل شده است.

گردد.به چه زمانی برمیدر زندگی بشرحیاتیاما تاریخ پیدایش این انرژي 

راستی کاشف برق کیست؟به
اما به گواهی تاریخ ادیسون نخستین براي کشف برق بلند شد دیسون شور و هیجان توماس اپرصداي بود که1854در یکی از روزهاي سال 

ته در اجسام پی بردند، دانشمندان یونانی بودند، زمانی که شخصی نبود که برق را کشف کرده بود، بلکه نخستین کسانی که به وجود الکتریسی
تواند چیزهاي سبکی مانند کاه را جذب کند.اقلیدس متوجه شده که اگر کهربا را به پارچه مالش دهد، می

یتالیایی به نام الکساندر دانشمندي ا17نیروي طبیعی تقریباً تا همین حدود بود تا اینکه در اواخر قرن اینمیالدي شناخت بشر از17تا قرن 
د.ولتا، پیل الکتریکی یا همان باطري را اختراع کرد و بدین ترتیب براي نخستین بار الکتریسیته جاري تولید شد و عصر برق در جهان آغاز ش

ش کردند آن را کشف و به تال19تا 17کنیم گاها عالوه بر منابع علمی و دانشمندانی که در طول قرن اما زمانی که از اختراع برق صحبت می
ریزي یک تخیل است، شود زیرا مگر نه اینکه هر اختراعی حاصل دنبال کردن با هدف و برنامهکمک زندگی بشر بیاورند، تخیالتی هم همراه می

وجه این فرضیه نشده تا ها سیب از درخت افتاده بود اما کسی متمثالً زمانی که جاذبه زمین توسط نیوتن کشف شد، مطمئناً قبل از آن میلیون
دار تخیل خود این فرضیه مهم هستی را کشف کرد.اینکه نیوتن با دنبال کردن هدف

رخ داد میزان » بیگ بنگ«طور علمی اما زمانی که انفجار معروف حال درباره برق و نیروي الکتریسیته نیز بیایید کمی تخیل کنیم، شاید نه به
ها، کره زمین، ماه، خورشید و بار آزاد شد و انفجار بزرگ هستی رخ داد و عالم هستی، کائنات، کهکشانزیادي از انرژي الکتریسیته به یک

ها سیاره بزرگ و کوچک شکل گرفت و حیات خود را آغاز کردند.میلیون

از گزند حیوانات وحشی به فکر روشن کردن اولیه براي مقابله با سرما و در امان ها سال بعد زمانی که انسانالبته این اول راه بود، شاید میلیون
کرد، هنگام برخورد یک ها عبور میهاي غارنشین از روي سنگآتش و نجات خود افتاد، نیز الکتریسیته را کشف کرده بود، زمانی که انسان

ها به اولیه با مالیدن سنگهايها با یکدیگر شد که این فرضیه باعث شد که انسانسنگ به سنگ دیگر متوجه جرقه حاصل از برخورد آن
پوستان بومی این منطقه رواج داد ش هنوز هم در آالسکا و میان سرختاست بدانید این روش روشن کردن آیکدیگر آتش درست کنند که جالب

صل از این چرخش شود و در نهایت از گرما حاقطعه سنگ به سرعت معین جرقه یا همان الکتریسیته امروزي ایجاد می2که با چرخش دورانی 
شد.آتش روش می



قرن بعد از 18خواهیم بگوییم الکتریسیته همواره در طول زندگی بشر بوده و هاي میان تاریخ نیست بلکه میدر این جا بحث درباره کشف
به نام باطري جمع شده و کرده، آرام آرام این انرژي در یک مخزنهاي اولیه، توسط یک دانشمند که تخیالت هدفمند خود را دنبال میانسان

عنوان نخستین وسیله آزمایشگاهی در مصارفی چون فانوس دریایی مورد استفاده قرار گرفت.به

توسط مایکل فارادي دانشمند انگلیسی برداشته شد که با ساختن نخستین دینام 1831البته گام بعدي علمی براي تسخیر انرژي برق در سال 
اده از میدان مغناطیسی موفق شد که الکتریسیته را تولید کرده و در این مسیر ساخت ژنراتورهاي بزرگ آغاز شد.ساده و آزمایشگاهی با استف

گذشت و مهندسان کشورهاي اروپایی می» پیل الکتریکی«اما توماس ادیسون مخترع آمریکایی، زمانی متولد شد که حدود نیم قرن از اختراع 
ها و نیازهاي بشر بوده است با اختراع ترین خواستهبرق بودند، از آنجا که روشنایی همواره یکی از مهمدر حال تکمیل ساختمان ژنراتورهاي

باطري، دانشمندان زیادي به فکر استفاده از برق براي ایجاد روشنایی افتادند.

ها استفاده از دو میله زغالی که بین آننخستین چراغ برق را، با1813همفري دیوي دانشمند انگلیسی نخستین کسی بود که توانست در سال 
هاي ها برخی کشورهاي اروپایی و نیز براي فانوسها و میدانها از این چراغ براي روشنایی خیابانگذشت، اختراع کند. سالجریان برق می

موفق به اختراع 1879اکتبر 21ن در صرفه نبود. توماس ادیسوشد. این نوع المپ مصرف باالیی داشت و چندان مقرون بهدریایی استفاده می
هاي معمولی شد البته این المپ نسبتاً ارزان و بادوام بود و به سرعت در تمام آمریکا و اروپا و سپس دیگر اي یا همان المپالمپ خالء رشته

مناطق جهان مورد استفاده قرار گرفت.

ورود روشنایی به ایران
و اولین مولد برقی که وارد گرفترا فرا میکره زمین در خود عجین کرده بود، با سرعت بشر را گسترش این صنعت عظیم که دیگر زندگی 

.هاي روشن آنجا، آن را وارد کرده بودکرد که ناصرالدین شاه در سفر فرنگ با دیدن چراغایران شد تنها سه یا چهار المپ را روشن می

مورد یا مدرسه عالی شهید مطهري فعلیدر دربار ناصرالدین شاه و تکیه دولتخورشیدي1264این مولد کوچک الکتریکی که در سال 
عنوان مبدأ تاریخی ورود برق به ایران مورد توجه قرار نگرفت، درست بیست سال بعد از آن بود که محمدحسین استفاده قرار گرفت ولی به

.کیلوواتی بخشی از شهر تهران را روشن کرد400امین الضرب با مولدي 

کیلوواتی در 400برداري از یک دیزل ژنراتور صنعت برق توسط یکی از تجار ایرانی به نام حاج حسین امین الضرب با بهره1283در سال 
رشد این صنعت در ایران آغاز شد.ق تهران امیرکبیر فعلی نصب و خیابان چراغ بر

زیر نظر بلدیه کار خود را آغاز کرد، این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده را صنعت برق در ایران در ابتدا با نام موسسه دایره روشنایی تهران
بود و بهاي برق 12شب الی 7شد و روشنایی آن از ساعت ها برق داده میهاي واقع در محلهها برق نداشته و تنها به دکانکرد، خانهتأمین می

شد. آوري میهم بر اساس المپی یک ریال هر شب جمع

کردند و به کیلووات در تهران نصب شد، ولی مردم از گرفتن امتیاز خودداري می6400نخستین کارخانه برق دولتی به ظرفیت 1311سال از
شد. چند سال بعد عنوان جایزه در نظر گرفته میگرفتند یک کنتور مجانی بههمین دلیل براي پیشرفت کارها براي کسانی که انشعاب برق می

.کرد و کار بجایی رسید که انشعاب برق سرقفلی پیدا کردوضع تغییر 

هایی همراه بود اما برخی مردم نیز براي استفاده از برق از هاي تازه غرب گاه با مقاومتالبته جالب است بدانید که ورود برق مانند دیگر پدیده
(بر گفته از .سوز در مشهد خواندنی استسوز و پیهتی، روغنهاي نفگرفتند. داستان بیماري سل و ارتباط آن با دود چراغهمدیگر سبقت می

صد سال صنعت برق ایران)کتاب یک



هاي روشن و تالش کارگران براي کرد به همین جهت دیدن المپها منازل ثروتمندان و افراد سرشناس شهرها را روشن مینخستین المپ
.آمدها و تفریحات مردم به حساب میاز جمله سرگرمیاندازي و روشن کردن مولدهاي برق در شهرهاي مختلف راه

کردند و افراد ثروتمند و ها مولدهاي کوچک عمدتاً وابسته به بخش خصوصی بخشی از نیازهاي روشنایی را در ساعاتی از شب تأمین میتا سال
کردند.متنفذ شهرها با وارد کردن مولدهایی برق مناطقی از شهرها را تأمین می

جهانشمان نقشبرق در چ
اقدام به تأسیس نخستین کارخانه برق به قدرت 1304پیدایش برق در اصفهان همواره با نام مرحوم عطاء الملک دهش همراه بود، وي در سال 

هان در برداري قرار گرفت و باعث شگفتی مردم اصفمورد بهره1306خانه کرد که در سال کیلووات در محله فعلی دروازه دولت کوچه تلفن99
دار شدند. ستون برققاپو و چهلعالیهايکاخجهان و آن عصر شد و براي نخستین بار میدان نقش

آنشد که نیروي برق جنبه عمومی نداشته و مصرف سوخت این مولد کوچک و ابتدایی هیزم بود، در شرایطی از این مولد کوچک استفاده می
120به میزان 1306کرد، به همین دلیل در سال نمیکنندگان راي نیاز درخواستده نیز تکاپوبسیار محدود بوده و از طرفی ظرفیت نصب ش

.کیلووات به قدرت نصب شده اضافه گردید

برداري از مولدهاي موجود با کیلوواتی نصب شد. چون بهره280یک دستگاه دیزل ،منظور جبران کمبود نیروي تولیديبه1312در سال 
شب انجام تدریج این مولد از رده خارج و مولد دیزلی جایگزین آن شد و استفاده از نیروي برق که از غروب تا نیمهفه نبود، بهصرسوخت هیزم به

.شد تا صبح ادامه یافتمی

ر محل هاي مولد برق از نیروگاه دروازه دولت به کارخانه ریسندگی واقع در قسمت جنوبی پل خواجو منتقل شد و ددستگاه1316در سال 
ولتی که در 3000وسیله خط اسب تا حدودي کمبود برق را جبران کرد. نیروي تولیدي به1500جدید با نصب دو دستگاه دیزل به قدرت 

.شدابتداي خیابان چهارباغ کشیده شده بود به مرکز اصفهان منتقل می

دو هاي زیرزمینی وولتی با کابل6000احداث شبکه با سهیم شدن شهرداري در شرکت مرحوم دهش وزارت کشور نسبت به1320در سال 
ولتی از پست تقسیمی که جنب کارخانه ریسباف 6000اصفهان اقدام کرد و این شبکه توسط سه رشته کابل برايدستگاه پست ترانسفورماتور 

.دادال نیرو را انجام میکیلوولت آمپر که در کارخانه ریسباف نصب شده بود، انتق500ساخته شده بود با ترانسفورماتور 

شرکت سهامی توربین اصفهان تأسیس و شروع به کار کرد. این شرکت با استفاده ازنظر مهندسین مشاور نسبت به سفارش 1324در سال 
هاي سفارش ینکیلووات از انگلستان اقدام کرد، چون حمل و نقل تورب3000نیروگاهی متشکل از چهار دستگاه توربین بخار هرکدام به قدرت 

محل کیلووات خریداري و در نیروگاه هزارجریب600سه دستگاه ژنراتور آمریکایی هر یک به قدرت 1328شده به تعویق افتاد، شرکت در سال 
ن ترتیب زمان با آن شبکه برق نیز توسعه یافت و بدیبرداري قرار گرفت و همتدریج مورد بهرهها بهنصب کرد. این دیزلاي فعلیبرق منطقه

.روزي در اختیار متقاضیان گذارده شدطور شبانهبراي نخستین بار برق به

به مصرف نیروي برق باعث شد که ها افزایش برداري قرار گرفت و در این سالهاي خریداري شده از انگلستان مورد بهرهتوربین1332در سال 
اصفهان استفاده شود. همچنین جهت افزایش تولید، یک دستگاه توربین بخار از نیروي اضافی کارخانجات نساجی براي تأمین برقطور مجدد

به طول انجامید.1339برداري از آن از سال کیلوواتی از شرکت برق فیروز تهران خریداري و در نیروگاه هزارجریب نصب شد، بهره2500

2100بین شد، از مجموع سه دستگاه دیزل ژنراتور سهامی تورشرکت شرکت سهامی کارخانجات برق اصفهان جایگزین 1340در سال 
.برداري قرار گرفتکیلوواتی یک دستگاه در نیروگاه انوشیروان واقع در جاده تهران و دو دستگاه دیگر در نیروگاه هزارجریب نصب و مورد بهره



کیلوولتی در شهر 20کشی کمربندي خط لزمان کابشد و همکیلوولت به شهر اصفهان منتقل می20نیروي تولیدي انوشیروان توسط خط 
کیلووات از 2900شرکت سهامی کارخانجات برق اصفهان اقدام به سفارش سه دستگاه دیزل هر یک به قدرت 1334اصفهان آغاز شد. در سال 
ر نیروگاه انوشیروان نصب هاي مالی که شرکت دچار آن شد فقط توانست یک واحد از سه واحد پیش بینی شده را دانگلستان کرد که با بحران

.برداري قرار دهدو مورد بهره

هاي جدیدي احداث شد و تولید برق کشور هر روز بیشتر گردید. با افزایش سریع تعداد مشترکان برق خانگی، صنایع و کشاورزي، نیروگاه
واحد دیزلی 2به کار کرد، در سه ماه بعد کیلووات شروع 3300با یک واحد دیزلی با قدرت 1346نخستین واحد نیروگاه اصفهان در سال 

دیگر با همان مشخصات به آن افزوده شد.

نیروگاهیبه طور رسمی کار خود را آغاز کرد و در همان سال قرارداد14/8/1344اي اصفهان در تاریخ الزم به ذکر است که شرکت برق منطقه
سید.برداري ربه بهره1348منعقد شد و نخستین واحد آن در سال 

مگاوات افزایش 150ظرفیت تولید برق به 57الی 49هاي رود در بین سالبرداري از نخستین واحدهاي نیروگاه اصفهان و سد زایندهبا بهره
از که برق دار شدن دیگر شهرها و روستاها آغهزار مشترك را روشن کند. این تحوالت با پیروزي انقالب شدت یافت و عالوه بر آن350یافت تا 
هاي خودکفایی نیز استحکام یافت.شد، پایه

ها محول شد و در سال اي ایجاد شد سه وظیفه تولید، انتقال و توزیع نیروي برق به آنهاي برق منطقهتدریج شرکتکه به1343از سال 
ل بود به این شرکت محول شد و برداري از تأسیسات تولید و انتقال که به شبکه سراسري متصبا ایجاد شرکت توانیر وظیفه بهره1348
دار شدند.هاي محلی را عهدهاي مدیریت نیروگاههاي برق منطقهشرکت

اي از هاي برق منطقهشود شرکتکه مالحظه میطورياي سپرده شد. بههاي برق منطقهپس از چندي مجدداً وظیفه تولید و انتقال به شرکت
تناسب بین این سه بخش ها بهزیع را به عهده داشتند و امکانات مالی و فنی و نیروي انسانی آنبدو تأسیس هر سه وظیفه تولید، انتقال و تو

شد. تقسیم می

ها براي اداره هر یک از این امور، در تشکیالت خود سه بخش جداگانه (معاونت) تولید، انتقال و توزیع پیش بینی کرده بودند. در این شرکت
تناسب وسعت ها نیز بهها در هر یک از شهرستاناي عالوه بر مراکز استانهاي برق منطقهزه عمل شرکتبخش توزیع به علت گستردگی حو

برق ایجاد شده بود که کار تأمین برق محدوده خود را به ، بخش و شعبهقسمت، ناحیه، منطقه و تعداد مشترکین یک یا چند واحد به نام امور
عهده داشتند.

سه بخش فنی، خدمات مشترکین و مالی و اداري تشکیل شده بود که وظایف محوله را زیر نظر رئیس واحد انجام هر یک از این واحدها از 
ها، رشد سریع و روزافزون تقاضا و مصرف برق از جمله مسائلی است که ایجاب دادند. افزایش تعداد مشترکین، توسعه حوزه فعالیت شرکتمی
هاي ارائه خدمات صنعت برق بررسی و مطالعه شده و در مواقع ضروري ها و روشسازمانی و شیوهیالتتشکطور مداوم در ساختار و کند بهمی

تغییرات و اصالحات الزم اعمال شود. 

 70حرکت سریع قطار توسعه صنعت برق اصفهان در دهه
سی مسائل کلی صنعت برق پس از چند جلسه کمیته برر1370با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 

صورت غیردولتی ایجاد هاي کشور حداقل یک شرکت توزیع نیروي برق بهبررسی و با توجه به مطالعات قبلی پیشنهاد کرد در هر یک از استان
.دار شودو مسئولیت توزیع نیروي برق را عهده



خود با این پیشنهاد 70آذرماه سال 4ن آب و برق خوزستان در جلسه مورخ اي و سازماهاي برق منطقهمجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
هاي اسفندماه برگزار شد در مورد نحوه تشکیل شرکت12و 11اي که در روزهاي هاي برق منطقهموافقت و در گردهمائی مدیران عامل شرکت

ها در ادارات ثبت ها تهیه و موجودیت آناساسنامه این شرکتهمین ماهها بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد. در توزیع نیروي برق استان
.ها به ثبت رسانده شدشرکت

هاي توزیع ستاد پیگیري تشکیل شرکت1371ها در تیرماه سال هاي توزیع نیروي برق و راهنمایی و راهبري آنمنظور پیگیري ایجاد شرکتبه
هاي توزیع نیروي برق از طرف وزیر تدریج مجوزهاي الزم براي فعال شدن شرکتبه1371نیروي برق در ستاد صنعت برق ایجاد و از خردادماه 

ها آغاز شد. فعالیت رسمی این شرکت1372نیرو صادر و از ابتداي سال 

هاي ر بخشهاي توزیع برق و ارائه خدمت عالی به مردم بخش توزیع را از دیگمنظور بازسازي زیرساختبه1372مدیریت وزارت نیرو در سال 
سازي تجهیزات نیز در دستور کار کارشناسان جوان صنعت توزیع برق ها توزیع برق مدیریت و بومیزمان با گسترش شبکهنیرو جدا کرد. هم

.قرار گرفت

، سبب شدجهاناسالممطرح شدپایتخت تمدن و فرهنگ شهرهاي کشور از جمله اصفهان که بعدها به عنوان کالنتوجه به این مقطع زمانیاز 
صورت مستقل به مردم شهیدپرور ارائه کند، به همین شهرهاي ایران خدمات و مدیریت نوین توزیع برق را بهعنوان یکی از کالنتا اصفهان به

تشکیل شد. 1375دلیل شرکت توزیع برق اصفهان در بهار سال 

جدا وتوزیع استانکت توزیع برق شهرستان اصفهان از شرکتشر1375با توجه به گستردگی و تعداد مشترکین در استان اصفهان در سال 
شرکت از زیرمجموعه برق 1386تصویب و در سال 1384هاي توزیع در سال شرکت تقسیم گردید. الیحه استقالل شرکت2شرکت توزیع به 

.هاي خود ادامه داداصفهان خارج و زیر نظر شرکت توانیر به فعالیتشهرستانايمنطقه

سازمانی، واگذاري کارگیري توان تحقیقاتی درون و برونانداز آینده را با رویکرد ارائه خدمات بهینه، بهها و چشمال آن تدوین اهداف آرمانبه دنب
هاي مدیریتی، کیفیت گرا دوراندیش، توجه به هاي بازار و تجارب پیشکسوتان، استقرار نظامکارها به بخش خصوصی و استفاده توانمندي

در دستور کار تلفات کاهش ها وخاموشیاي، کاهش هاي اجتماعی، بکار گیري تجهیزات نوین رایانهعنوان سرمایهي و نیروي انسانی بهمشتر
قرار داد. 

، سامانه ضبط مکالمات، تلفن گویا، سیستم جامع مشترکین، سامانه بیلینگ و (ENOX)ها، سامانه ثبت درخواست121هاي برق مرکز فوریت
گیرد.هاي مردمی و سامانه نظرسنجی الکترونیک و ... یکی پس از دیگري در خدمت مردم قرار میهاي رسیدگی به درخواستانهسام

هاي تکریم مشترکین از برنامهشهرستان هاي برنامه دار در سطح رسانی گسترده خاموشیها و اطالعکار با خط گرم در راستاي کاهش خاموشی
نهادهاي مختلف از جمله وزارت نیرو و استانداري رجوع را از توانست رتبه برتر تکریم ارباب90در دهه ین راستا این شرکت است. در هم

.دریافت کندهاي روابط عمومیاصفهان و جشنواره

توان و نفر نیروي انسانی متخصص و تحصیل کرده و با استفاده از274اصفهان با داشتن شهرستاندر حال حاضر شرکت توزیع برق 
دستگاه انواع پست و 294و10شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی و هوایی، کیلومتر14100هاي تخصصی پیمانکاري، ظرفیت

هزار مشترك برق در 100وقرار داده است و حدود یک میلیونبرداريبهرهموردانواع چراغ را243061ترانسفورماتور زمینی و هوایی، 
روستا تامین نموده است.304شهر و 14و شهر اصفهان کالن



 اصفهان در آیینه امروزشهرستان برق
200هزار 14بود و امروز به هزار کیلومتر7هاي توزیع برق که اولین روزهاي تشکیل توزیع برق اصفهان بود طول شبکه1375در بهار سال 

200هزار و 10رهاي امروز دستگاه و شمار ترانسفورماتوهزار4این شرکت اتورهايترانسفورمراین درحالی است که شماکیلومتر رسیده است 
در سطح و امروز یک میلیون و صد هزار انشعاب هزار500برق شهرستان اصفهان شرکت توزیع باشد و دیروز شمار مشترکینمیدستگاه 

.دار هستندبرقشهرستان اصفهان 

توزیع برق اصفهان به عنوان غیرحضوري قابل ارائه است وحضوري بوده و امروز تمام خدماتروز شرکت دیروز تمام خدمات شرکت توزیع برق
هزار مشترك به صورت غیر حضوري انجام 5هایی است که گفتنی در صنعت برق کشور بسیار دارد و بیش از کنتور بیش از یکی از شرکت

ساعته بدون حضور مردم 24، 121هاي برق شود و تلفن حوادث و فوریتیهمه خدمات برق به مردم ارائه م121شود و فقط با یک تلفن می
آماده خدمت است

هزار مشترك متصل 100نقطه ستادي و اجرایی شرکت را در یک بسته به هم پیوسته با یک میلیون و 22ه جامع مخابرات شرکت امروز شبک
براي نصب تجهیزات آماده شده است.96نقطه در سال 600براي هکرده است و یکصد نقطه شبکه هوشمند شده و این سامان

هاي خود کند از تمام توان بخش خصوصی براي ادامه فعالیتامروز توزیع برق اصفهان تمام تجهیزات مورد نیاز خود را در بازار داخلی تهیه می
.گرددها تقویت مینهخاطبین و رسااستفاده کرده و روز به روز ارتباطات شرکت توزیع، با دانشگاه، مردم و م

1395سال -روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان


