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ــع  ــی شــرکت توزی ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
نیــروی بــرق اســتان لرســتان، طــرح شــمیم خدمــت 
ــل  ــور مدیرعام ــا حض ــهریورماه ب ــه ۱۲ ش روز جمع
ــران  ــن و مدی ــتان، معاونی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
امــور بــرق یــک و دو شهرســتان خرم آبــاد در مصلــی 

الغدیــر برگــزار شــد.
ــع  ــل شــرکت توزی ــه مدیرعام ــن حاشــیه برنام در ای
نیــروی بــرق اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه 
ــوده  ــری ب ــورت سراس ــتان به ص ــی های تابس خاموش
ــی در  ــچ دخالت ــتان هی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی و ش
قطعــی بــرق نــدارد، اظهــار داشــت: »بــرق مصرفــی 
ــردم  ــر م ــه اگ ــوده ک ــاز ب ــد مج ــش از ح ــتان بی اس
ــی  ــه جوی ــرق صرف ــرف ب ــد در مص ــط ۱۰ درص فق
کننــد مــا در هیــچ جــای اســتان خاموشــی نخواهیــم 

ــت«. داش
بــه  توجــه  »بــا  داد:  ادامــه  خودنیــا  فریــدون 
خشک ســالی، کاهــش تولیــد بــرق نیروگاه هــای 
بــرق آبــی، افزایــش گرمــا و در نتیجــه افزایــش 
ــرق جواب گــوی مصــرف  ــد ب ــزان و تولی مصــرف، می
بــرق کل کشــور نیســت، لــذا شــرکت مدیریت شــبکه 
بــرق ایــران براســاس تعــداد مشــترکین هــر شــرکت 

ــه ســهمیه بندی  ــع، نســبت ب توزی
تولیــد نیروگاه هــا اقــدام می نمایــد 
و ســهم هــر شــرکت توزیــع را هــر 

روز اعــام می کنــد«.
ــه شــرکت های  ــان این ک ــا بی وی ب
کــه  مصرفــی  حداکثــر  توزیــع 
ــن  ــند همی ــته باش ــد داش می توانن
ــوان  ــد، عن ــی می باش ــک اعام پی
ــه  ــع ک ــرکت های توزی ــرد: »ش ک
پیــک مصــرف آن هــا بیــش از 
باشــد،  شــده  اعــام  ســهمیه 
انــدازه  بــه  می شــوند  مجبــور 
ــع  ــه قط ــبت ب ــار، نس ــری ب کس
ــد«. ــدام نماین ــرق مشــترکین اق ب

»ایــن  کــرد:  تصریــح  خودنیــا 

بــرق  از  کمتــر  معمــوالً  اعامــی  ســهمیه های 
مصرفــی در اســتان می باشــد، کــه در شــرکت توزیــع 
ــن  ــه ای ــود ک ــعی می ش ــی س ــا کار کارشناس ــرق ب ب
ــتان های  ــه در شهرس ــورت عادالن ــی ها به ص خاموش

ــردد«. ــال گ ــف اعم ــق مختل ــتان و مناط اس

ــد در خصــوص اعمــال  ــه این کــه بای ــا اشــاره ب وی ب
خاموشــی نهایــت دقــت صــورت گیــرد، گفــت: 
»مناطــق حســاس در اســتان ازجملــه بیمارســتان ها 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــوند ک ــی ش ــار خاموش ــد دچ نبای
قطــع  دچــار  نبایــد  موجــود  کرونایــی  شــرایط 
ــرایط کار را  ــن ش ــزی در ای ــوند و برنامه ری ــرق ش ب
ســخت تر نمــوده ولــی خوش بختانــه تــا کنــون ایــن 

ــت«. ــده اس ــق گردی ــم محق مه
مدیرعامــل بــرق اســتان بــا بیــان ایــن کــه در پیــک 
ــن  ــخت تامی ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــار ۱4۰۰ ب ب
ــات  ــتان اقدام ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــرق در ش ب
گســترده ای ازجملــه تبلیغــات گســترده در خصــوص 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــد تفاهم نام ــرف، عق ــت مص مدیری
ــط  ــف و ضب ــاورزی، کش ــی و کش ــترکین صنعت مش
ماینرهــای غیرمجــاز به صــورت جهــادی و ... صــورت 
»هم اســتانی های  کــرد:  تصریــح  اســت،  گرفتــه 
گرامــی نیــز بــا رعایــت مــوارد ذیــل اعــم از خامــوش 
ــای گازی  ــم کولره ــه، تنظی ــای اضاف ــردن المپ ه ک
بــر روی دمــای ۲۶ درجــه، کولرهــای آبــی روی دور 
کنــد، عــدم اســتفاده از وســایل برقــی پرمصــرف در 
ــح و  ــدای صب ــا در ابت ــتفاده از آن ه ــول روز و اس ط
ــتفاده  ــدم اس ــب، ع ــر ش ــا اواخ ی
از چندوســیله برقــی به صــورت 
ــایل  ــردن وس ــدا ک ــان و ج هم زم
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــی ک برق
ــرق، شــرکت  ــز ب ــرد از پری نمی گی
ــتان را  ــتان لرس ــرق اس ــع ب توزی
ــک  ــر کم ــات بهت ــه خدم در ارائ

ــد«. کنی
گفتنــی اســت در ادامــه طــرح 
شــمیم خدمــت و  به مناســبت 
هفتــه دولــت از تعــدادی خانــواده 
معــزز شــهدا شــرکت توزیــع بــرق 
امــام  توســط  لرســتان  اســتان 
خرم آبــاد  شهرســتان  جمعــه 

قدردانــی به عمــل آمــد.

مصرف برق در لرستان بیش از معیارهای الگوی مصرف است

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان لرســتان، طــی احکامــی از ســوی 
مهنــدس فریــدون خودنیــا، مدیرعامــل شــرکت 
ــی«  ــرداد نیک پ ــان »مه ــتان، آقای ــرق اس ــع ب توزی
ــا  ــتیبانی، »عبدالرض ــی و پش ــت مال ــوان معاون به عن
بهره بــرداری  معاونــت  به عنــوان  حســینی مهر« 
و دیســپاچینگ، »همایــون بختیــاری« به عنــوان 
حیــدری زاد«  »مهــدی  مشــترکین،  معاونــت 
به عنــوان سرپرســت مهندســی و برنامه ریــزی و 
»مجیــد فتحــی بیرانونــد« به عنــوان سرپرســت 

ــدند. ــوب ش ــرکت منص ــن ش ــانی ای ــع انس مناب

در متــن پیــام آمــده اســت؛ باســام و تحیــات 
فــراوان

ــه  ــد ک ــئولیت جدی ــی را در مس ــاب حضرت عال انتص
ــز  ــمند آن عزی ــای ارزش ــارزی از توانایی ه ــاد ب نم
ــم  ــه و امیدواری ــک گفت ــد را تبری ــه می باش فرهیخت
ــی  ــرد اهــداف عال در ســایه الطــاف الهــی در پیش ب
ــران موفــق و  نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ای

ســربلند باشــید.
ــن مســئولیت  ــق دارد حضــور شــما در ای رجــای واث
بــا  والیت مــدار  و  صدیــق  خادمــی  به عنــوان 
کوله بــار گرانــی از تجربــه، نویدبخــش نشــاط و 

تحــرک بیــش از پیــش آن معاونــت محتــرم خواهــد 
ــود. ب

دوام توفیقــات و مزیــد عــزت و ســامت جناب عالــی 
و  داشــته  مســألت  جان آفریــن  جهــان دار  از  را 
ــئولیت  ــما در دوران مس ــای ش ــه از تاش ه صمیمان
در ایــن شــرکت، تقدیــر و آرزوی توفیــق روزافــزون 

ــزال خواســتاریم. ــرای ایشــان از حــی الی ب
تعهــد  و  ســوابق  بــه  توجــه  بــا  اســت  امیــد 
ــر  ــاخص های موردنظ ــد ش ــاهد رش ــی ش جناب عال
شــرکت توانیــر در ســطح شــرکت توزیــع بــرق 

اســتان لرســتان باشــیم.

انتصاب معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

ــب  ــا کس ــان ب ــر محرابی ــدس علی اکب مهن
نماینــدگان  ســوي  از  اعتمــاد  آرا  اکثریــت 
مجلــس شــوراي اســامي در خانــه ملــت، 
توانســت کرســي خدمــت در وزارت نیــروي 

دولــت ســیزدهم را از آن خــود کنــد.
بــه وزیــر  در جلســه راي اعتمــاد مجلــس 
محرابیــان  علی اکبــر  نیــرو،  پیشــنهادي 
ــر  ــاد از ۲۲۰ نف ــب راي اعتم ــا کس ــت ب توانس
از نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت، ســکان دار 

جدیــد صنعــت آب و بــرق کشــور شــود.
ــي  ــه معرف ــت گزین ــي صاحی ــه بررس در جلس
حجت االســام  دولــت  نیــرو  وزارت  شــده 
محرابیــان  علی اکبــر  رئیســی،  ســیدابراهیم 
ــده، ۲۲۰  ــذ ش ــان ۲۸۵ راي اخ ــت از می توانس
راي موافــق، 4۷ راي مخالــف و ۱۵ راي ممتنــع 
را کســب کنــد و بدیــن ترتیــب بــا راي اکثریــت 
ــرو  ــي وزارت نی ــر کرس ــس، ب ــدگان مجل نماین

ــد. ــه بزن تکی
ــدرک  ــال ۱۳4۸ دارای م ــد س ــان متول محرابی
کارشناســی ارشــد در رشــته علــوم اقتصــادی از 
دانشــگاه تهــران و کارشــناس مهندســی عمــران 
اســت کــه در ســوابق اجرایــی وی، وزیــر صنایــع 
ــژه  ــتیار وی ــم، دس ــم و ده ــت نه ــادن دول و مع
رئیــس جمهــور ایــران در دولــت دهــم و رئیــس 
ــی  ــتاد اجرای ــران س ــز عم ــره مرک ــت مدی هیئ

ــود. ــده می ش ــام )ره( دی ــان حضــرت ام فرم

»محرابیان« سکان دار 
وزارت نیرو در دولت سیزدهم شد

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان گفــت: »چهــار 
هــزار دســتگاه اســتخراج غیرمجــاز رمــزارز )ماینــر( امســال 
ــف و  ــتان کش ــن اس ــا در ای ــتگاه قض ــی دس ــا هماهنگ ب

ضبــط شــد«.
رســانه  اصحــاب  بــا  نشســت  در  خودنیــا  فریــدون 
ــن  ــط ای ــارات وارده توس ــه خس ــه ب ــرد: »باتوج ــار ک اظه
ــتان  ــا تابس ــان ب ــرق، هم زم ــبکه های ب ــه ش ــتگاه ها ب دس
بــا کمبــود نیــروی بــرق مواجــه هســتیم و ایــن خســارات 

ــود«. ــد ب ــدان خواه دوچن
وی بیــان کــرد: »برنامــه خاموشــی های اســتان روزانــه در 
ســایت شــرکت توزیــع بــرق بارگــذاری می شــود و برخــی 
ــای آب  ــتان و پمپاژ خانه ه ــد بیمارس مناطــق حســاس مانن

شــرب در اولویــت آخــر خاموشــی قــرار می گیرنــد«.
ــه دارای  ــی ک ــرق مناطق ــر ب ــرد: »اگ ــح ک ــا تصری خودنی
ــدت ۲ ســاعت قطــع شــود، آب  ــه م پمــپ آب هســتند ب
۶۰ درصــد مناطــق خرم آبــاد بــه مــدت ۲۰ ســاعت قطــع 

خواهــد شــد«.
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــه مای ــرادی ک ــرد: »اف ــه ک وی اضاف
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــتند می توانن ــیدی هس ــرژی خورش ان
مراکــز توزیــع بــرق نســبت بــه دریافــت آســان پنــل اقــدام 
کننــد و شــهروندانی کــه تجهیــزات آنــان به واســطه قطــع 
بــرق خســارت دیــده اســت بایــد بــه بیمــه کوثــر مراجعــه 

نماینــد«.
گفتنــی اســت، ۵۶۴ هــزار و ۷۰۲ مشــترک بــرق خانگی در 
ــن ۲ هــزار و ۷۳۰ مشــترک  لرســتان  وجــود دارد، هم چنی
صنعتــی، ۱۳ هــزار ۲۲۹ مشــترک اداری و ۸ هــزار و ۸۸۹ 

مشــترک کشــاورزی از امــکان بــرق بهره منــد هســتند.

کشف 4 هزار دستگاه 
غیرمجاز رمزارز در لرستان
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ستاد

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــترده  ــات گس ــتان از اقدام ــتان لرس اس
روســتای  بــه  برق رســانی  بــرای 
ــر داد. ــترینان خب ــش اش ــاد بخ جعفرآب
در  بروجــرد  شهرســتان  نماینــده 
ــان  ــامی در جری ــورای اس ــس ش مجل
بــرق  توزیــع  مدیرعامــل  بازدیــد 
لرســتان از روســتاهای جعفرآبــاد گفــت: 
»ایــن روســتاها به دلیــل هم جــواری 
بــا اســتان همــدان و دوری از خــط 
ــته  ــنوات گذش ــتان، در س ــال لرس انتق

ــتند«. ــه هس ــکاتی مواج ــا مش ب
کــرد:  تصریــح  مقصــودی  فاطمــه 
»خوش بختانــه در یک ســال گذشــته 
توزیــع  مدیریــت  تاش هــای  بــا  و 
ــرق  ــرق لرســتان و همــکاری توزیــع ب ب
ــترده ای  ــات گس ــدان، اقدام ــتان هم اس
ــن  ــه ای در جهــت ارتقــای برق رســانی ب

ــت«. ــده اس ــام ش ــتاها انج روس

ــع  ــرکت توزی ــل ش ــه مدیرعام در ادام
ــال  ــت: »در ح ــز گف ــتان نی ــرق لرس ب
حاضــر بــرق موردنیــاز ۷ روســتای 
ــود و  ــن می ش ــدان تامی ــتان از هم اس
مــردم بــرای دریافــت هــر خدماتــی بــه 
اســتان هم جــوار مراجعــه می کننــد«.
ــش از 2۵  ــزود: »بی ــا اف ــدون خودنی فری
ــکات  ــع مش ــرای رف ــال ب ــارد ری میلی
ایــن روســتاها هزینــه شــده و بــه زودی 
بــا مجــزا کــردن خطــوط انتقــال، 
روســتاهای یــاد شــده از طریــق خطــوط 
ــرق اســتان خدمــات دریافــت  انتقــال ب

می کننــد«.
ــک  ــس از تفکی ــرد: »پ ــح ک وی تصری
ایــن خطــوط انتقــال، کارهــای گســترده 
و  برق رســانی  راســتای  در  دیگــری 
ــه  ــوط ب ــل خط ــبکه و تبدی ــز ش تجهی
ــود«. ــی می ش ــدار عملیات ــل خودنگه کاب

تالش برای ارتقا برق رسانی به جعفرآباد

نگاهی به عملکرد تابستانی روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان 

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
بــه تشــریح عملکــرد ایــن دفتــر در ســه ماهه دوم ســال جاری 
پرداخــت و گفــت: »قــرارداد بــا صداوســیمای مرکــز لرســتان، 
دو قــرارداد بــا انجمن هــای مردم نهــاد، ســه قــرارداد بــا 
ــن فضــا، ســاخت  فضــای مجــازی و اســتفاده گســترده از ای
تیزرهــای تبلیغاتــی مدیریــت مصــرف و پخــش از صداوســیما 
ــخت  ــتان س ــات تابس ــن اقدام ــازی از مهم تری ــای مج و فض

می باشــد«.  ۱۴۰۰
ــی  ــای بازرگان ــش پیام ه ــا پخ ــکاری ب ــاه؛ هم ــعید دولتش س
ــامل  ــی ش ــترده محیط ــات گس ــتان، تبلیغ ــیمای اس صداوس
بنــر- تراکــت- اســترابورد و بیلبــورد، انجــام مانورهــای 
مدیریــت مصــرف در بخــش اداری و تجــاری، برگــزاری 
ــت مصــرف در فضــای مجــازی به صــورت  ــابقات مدیری مس
هفتگــی و اهــدای هدایــا بــه نفــرات برگزیــده در هــر هفتــه 
را از دیگــر فعالیــت هــای انجــام شــده عنــوان کــرد و افــزود: 
»حضــور مدیرعامــل و معاونیــن در بخــش گفت وگــوی 
ویــژه شــبکه خبــر اســتان و حضــور در برنامه هــای رادیویــی 
جهــت راه کارهــای مدیریــت مصــرف و اعــام زمــان پیــک 
بــار و دالیــل کمبــود نیــرو،  بازدیــد مدیرعامــل و کارشناســان 
از  بازدیــد  هم چنیــن  و  مشــاغل  از  ســرزده  به صــورت 
ســاختمان هایی کــه در زمــان پیــک بــار از نــور بیــش از حــد 
ــی  ــط عموم ــوزه رواب ــات ح ــز از اقدام ــد نی ــتفاده می نماین اس

می باشــد«.
وی بــا بیــان این کــه در ایــن مــدت تشــکیل کارگــروه 
ــه  مدیریــت مصــرف و برگــزاری منظــم جلســات جهــت ارائ

ــوب  ــده و محب ــناخته ش ــای ش ــتفاده از چهره ه ــا، اس راه کاره
ــروف جهــت  ــای مع ــی باگره ــن اســتفاده از توانای و هم چنی
ــترکین  ــر از مش ــرف و تقدی ــت مص ــای مدیری ــه راه کاره ارائ
عنــوان  داده ایــم،  انجــام  را  و خوش حســاب  کم مصــرف 
ــه اهمیــت کشــف رمزارزهــای غیرمجــاز  ــا توجــه ب کــرد: »ب
و آســیب هایی کــه ماینرهــای غیرمجــاز بــه شــبکه های 
بــرق وارد می نماینــد، در ایــن زمینــه در ســاخت کلیــپ تیــزر 
ــه  ــات گســترده ای صــورت گرفت ــی اقدام ــس تلویزیون زیرنوی
ــر  ــورد ماین ــش از ۴۰۰۰ م ــدود بی ــف ح ــه آن کش ــه نتیج ک

ــد«. ــاز  باش غیرمج
ــایت شــرکت و پوشــش گســترده  ــودن س ــه روز ب ــاه ب دولتش
اخبــار و اطــاع رســانی ها در ســایت شــرکت به صــورت 
ــی های  ــدی خاموش ــدول زمان بن ــانی ج ــاع رس ــه، اط روزان
ــن  ــترده ای ــانی گس ــاع رس ــرو و اط ــود نی ــه کمب ــوط ب مرب
جــدول در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی و ســایت 
شــرکت را از دیگــر تاش هــای روابط عمومــی شــرکت 
دانســت و اظهــار داشــت: »تهیــه پوســتر به صــورت هفتگــی 
جهــت درج در ســایت شــرکت و اســتفاده گســترده در بریــده 
ــده در هــر اداره جهــت  ــن نماین ــد سراســر اســتان، تعیی جرای
کنتــرل مصــارف انــرژی بــرق بــه تعــداد ۱۶۰ اداره در اســتان، 
بازدیــد دوره ای از ادارات سراســر اســتان بــا همــکاری بســیج 
شــرکت و پخــش کتاب هــای ســخن گو بــرای فرزنــدان 
فرهنگ ســازی  جهــت  جلــد   ۷۰۰۰ تعــداد  بــه  همــکار 
ــط  ــای رواب ــر از فعالیت ه ــه ای دیگ ــرف گوش ــت مص مدیری

ــت«. ــی دانس عموم

کسب سه رتبه برتر کشوری توسط شرکت  توزیع برق لرستان
بــا ارزیابــی شــرکت توانیــر از میــان 
ــر  ــرق سراس ــع ب شــرکت های توزی
بــرق  توزیــع  شــرکت  کشــور، 
ــاخص  ــه ش ــتان در س ــتان لرس اس
مشــترکین،  بیمــه ای  پوشــش 
اصــاح شــبکه های فشــار ضعیــف 
ــدار  ــای خودنگه ــا کابل ه ــتان ب اس
ــرق  و هوشمندســازی کنتورهــای ب
مشــترکین در ســال ۱۳۹۹ رتبــه 

ــرد. ــب ک ــر را کس برت
مدیعامــل بــرق شــرکت توزیــع 
بــرق لرســتان در همیــن خصــوص 
ضمــن تقدیــر از تــاش همــکاران 
تمــام  »بــا  داشــت:  اظهــار 

ــات  ــاش و زحم ــا ت ــتیم ب ــتی ها توانس ــا و کاس تنگناه
شــبانه روزی و کار جهادی در ســال ۹۹ در ســه شــاخص 
ــب  ــر را کس ــه برت ــر رتب ــرکت توانی ــای ش از ارزیابی ه

ــم«. نمایی
ــاخص پوشــش  ــت: »در بحــث ش ــا گف ــدون خودنی فری
بیمــه ای مشــترکین، بــا توجــه بــه حوادثــی کــه روزانــه 
یــا ماهیانــه در شــبکه توزیــع برق اســتان وجــود دارد، در 
برخــی مــوارد لــوازم خانگــی و تجــاری مشــترکین نیــز 
دچــار آســیب می گــردد، بنابرایــن در ســال ۹۹ بــا توجــه 
بــه پوشــش بیمــه ای کــه توســط شــرکت توزیــع بــرق 
انجــام گرفتــه بــود، خســارات مشــترکین و هزینه هــای 

بــه  خســارت 
ی  شــبکه ها
را  بــرق  توزیــع 
شــرکت های  از 
طــرف  بیمــه ای 
دریافــت  قــرارداد 

نمودیــم«.
بیــان  بــا  وی 
دومیــن  این کــه 
کــه  شــاخصی 
توزیــع  شــرکت 
لرســتان  بــرق 
ــب  ــه کس ــق ب موف

بــه  مربــوط  شــد  برتــر  رتبــه 
اســت،  خودنگهــدار  کابل هــای 
بــه  »باتوجــه  کــرد:  عنــوان 
ــه  ــا، هم ــاله م ــزی ۱۰س برنامه ری
ــا  ــتان ب ــف اس ــار ضعی ــبکه فش ش
از ۶۰۰۰ کیلومتــر  بیــش  طــول 
خودنگهــدار  کابل هــای  بــا  را 
ــوع  ــه در ن ــم ک ــازی کردی بهینه س
ــت و  ــر اس ــور بی نظی ــود در کش خ
ایــن امــر موجــب زیبایــی دیــداری 
شــبکه، کاهــش تلفــات، جلوگیــری 
از ســرقت هادی هــای شــبکه و 
برق گرفتگــی مــردم شــده اســت«.

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
لرســتان ســومین شــاخصی کــه ایــن شــرکت موفــق بــه 
کســب رتبــه برتــر در آن شــده اســت را هوشمندســازی 
کنتورهــای بــرق مشــترکین دیمانــدی دانســت و گفــت: 
بــه  باتوجــه  البتــه  و  همکاران مــان  تــاش  »بــا 
برنامه ریــزی دقیــق و تامیــن منابــع آن، توانســتیم تمــام 
کنتورهــای مصــارف ســنگین و انشــعابات مســتقیم ۲۵ 
آمپــری کــه دارای ترانــس اختصاصــی هســتند را 

ــم«. ــض کنی تعوی
ــای  ــن کنتوره ــام ای ــر تم ــال حاض ــزود: »در ح وی اف
می کنیــم  قرائــت  آنایــن  به صــورت  را  هوشــمند 
ــتان  ــبز در اس ــت س ــک مدیری ــاد ی ــث ایج ــن باع و ای
ــتان و کاهــش  لرس
ی  ینه هــا هز
فــردی، ســوخت، 
در  صرفه جویــی 
زمــان و افزایــش 
بــا  بهــره وری 
یــی  به جا جا
انســانی  نیــروی 
بــه  شــده،  آزاد 
و  واحدهــا  ســایر 
شــده  خدمــات 

ســت«. ا

برگزاری رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق

رزمایــش سراســری پایــش و رصــد مدیریــت 
بســیج  ســازمان  همــکاری  بــا  بــرق  مصــرف 
محوریــت  بــا  و  لرســتان  اســتان  مهندســین 
مصــارف ادارات، کســبه، صنــوف و جلــب مشــارکت 

گردیــد. برگــزار  خانگــی  مشــترکین 
بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق لرســتان، رزمایــش سراســری پایش و 
رصــد مدیریــت مصــرف بــرق بــا حضــور مدیرعامل 
بــرق اســتان، جانشــین فرماندهــی ســپاه حضــرت 
ابوالفضــل اســتان لرســتان و تعــدادی از مدیــران و 

بســیجیان صنعــت بــرق برگــزار گردیــد.
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
لرســتان در حاشــیه ایــن رزمایــش بــا اشــاره 
ــای  ــی عرصه ه ــیج در تمام ــم بس ــش مه ــه نق ب
جهــادی اظهــار داشــت: »هرکجــا کــه ایــن نیــروی 
ــتند،  ــور داش ــه حض ــص در صحن ــی و مخل مردم
نتایــج اثربخشــی داشــته اســت و در شــرکت 
ــدای  ــا از ابت ــن نیروه ــت ای ــز از ظرفی ــع نی توزی
ــتفاده گردیــده و خوش بختانــه  ــل گرمــا اس فص
ــف  ــار، کش ــت ب ــمندی را در مدیری ــرات ارزش اث
ــاز  ــای غیرمج ــز ارز و برق ه ــتخراج رم ــز اس مراک

ــت«. ــته اس ــراه داش ــه هم ب
ــش  ــن رزمای ــه داد: »در ای ــا ادام ــدون خودنی فری

ــه  ــرق زیرمجموع ــع ب ــت توزی ــه در ۱۳ مدیری ک
بــرق لرســتان و هم زمــان بــا سراســر کشــور 
ــت  ــترده از ظرفی ــورت گس ــد، به ص ــزار گردی برگ
بســیج اســتفاده شــد و تعــداد 4۵ اکیــپ در 
سراســر اســتان اقــدام بــه بازدیــد از ادارات، کســبه 
ــرق  ــرف ب ــت مص ــد مدیری ــت رص ــوف جه و صن

ــد«. نمودن
ــش از تمامــی  ــن رزمای ــان این کــه در ای ــا بی وی ب
ادارات، ســازمان های دولتــی و خصوصــی، بانک هــا 
و هم چنیــن تعــداد زیــادی از صنــوف بازدیــد 
ــا  ــن بازدیده ــرد: »در ای ــح ک ــد، تصری ــل آم به عم
رعایــت  مــورد جهــت  بــه ۲9  اخطــار قطــع 
ــع  ــه قط ــدام ب ــورد اق ــن ۵۱ م ــر و هم چنی بیش ت
ــه دلیــل عــدم رعایــت کاهــش  ــرق ســازمان ها ب ب
ــت«. ــام گرف ــرف داده انج ــزان مص ــدی می ۵۰ درص

خودنیــا در پایــان ایــن رزمایــش خاطرنشــان 
کــرد: »بــا توجــه بــه کمبــود تولیــد بــرق و 
افزایــش مصــرف بــرق در تابســتان امســال از کلیــه 
هم اســتانی ها تقاضامندیــم نســبت بــه رعایــت 
ــا  ــا ب ــوده و تنه ــدام نم ــرق اق ــرف ب ــوی مص الگ
کاهــش ۱۰ درصــد از مصــرف خــود، ایــن شــرکت 
را در تامیــن بــرق پایــدار و کاهــش خاموشــی 

ــد«. ــاری نماین ی
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معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت نیــروی 
سیاســت های  بــا  »هم راســتا  گفــت:  لرســتان  بــرق 
ــبکه ۲۰  ــل ش ــع و وص ــرل و قط ــور کنت ــر و به منظ توانی
ــمند  ــای هوش ــب کلیده ــد و نص ــت از راه دور خری کیلوول
ــه  ــوزر در برنام ــیونر و ریکل ــن الیزر و سکس ــامل سکش ش
عملیاتــی معاونــت بهره بــرداری و دیســپاچینگ قــرار 

ــت«. ــه اس گرفت
عبدالرضــا حســینی مهر بــا بیــان این کــه در ۲ ســال 
دســتگاه   ۹۰ و  سکشــن الیزر  دســتگاه   ۸۰ گذشــته 
ــا  ــده و ت ــداری ش ــع از راه دور خری ــل قط ــیونر قاب سکس
ــا  ــی ت ــده و مابق ــب ش ــا نص ــتگاه آن ه ــون ۱۳۴ دس کن
پایــان ســال نصــب می گردنــد، اظهــار داشــت: »نرم افــزار 
موردنیــاز جهــت فرمــان از راه دور خریــداری و نصــب شــده 
اســت و هم اکنــون شــرکت توزیــع در حــال نصــب 

تجهیــزات ارتباطــی نرم افــزار و کلیدهــا اســت«.
حجــم  آینــده  مــاه  یــک  »در  کــرد:  تصریــح  وی 
ــل و از راه دور  ــزار وص ــه نرم اف ــا ب ــی از کلیده قابل توجه

و وصــل می گردنــد«. قطــع  قابــل 
موضــوع  ایــن  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  حســینی مهر 
ــریع در  ــی و تس ــای عملیات ــردد گروه ه ــش ت ــث کاه باع
ــی ها  ــان خاموش ــدت زم ــش م ــت کاه ــا و در نهای مانوره
ــرکت  ــای ش ــر برنامه ه ــرد: »از دیگ ــوان ک ــود، عن می ش
توزیــع نصــب خازن هــای ۲۰ کیلوولــت در شــبکه توزیــع 
ــه در  ــد ک ــبکه می باش ــت ش ــازی ظرفی ــور آزادس به منظ
ــگاواری  ــازن ۲۰۰ م ــتگاه خ ــداد ۱۲۰ دس ــتا تع ــن راس ای
خریــداری شــده و برنامه ریــزی شــده کــه ایــن تجهیــزات 

ــد«. ــب گردن ــال جاری نص ــان س ــا پای ت
وی افــزود: »از مزایــای ایــن تجهیــزات افزایــش ضریــب 

قــدرت و کاهــش تــوان راکتیــو شــبکه اســت«.

نصب کلیدهای کنترل از 
راه دور در شبکه 20 کیلوولت 

هوایی لرستان

مدیــر امــور دیســپاچینگ شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
ــور دیســپاچینگ  ــات ام ــه تشــریح اقدام در گزارشــی ب

پرداخــت.
حمیــد نظامــی در ایــن خصــوص گفــت: »بــا توجــه بــه 
شــرایط کمبــود تولیــد در کل کشــور، تابســتان امســال 
ــطح کل  ــرو در س ــود نی ــی های کمب ــار خاموش ــه ناچ ب

اســتان لرســتان اعمــال گردیــد«.
ــت  ــری و مدیری ــتا راه ب ــن راس ــه داد: »در ای وی ادام
ــپاچینگ  ــور دیس ــا ام ــرو ب ــود نی ــی های کمب خاموش
ــزی  ــه، برنامه ری ــورت روزان ــور به ص ــن ام ــوده و ای ب
ــاص و  ــوارد خ ــه م ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ــق ب دقی
ــرکت  ــایت ش ــق س ــی ها از طری ــانی خاموش اطاع رس
ــت«. ــام داده اس ــن را انج ــرق م ــن ب ــع و اپلیکش توزی

ــعه  ــور توس ــن به منظ ــرد: »هم چنی ــح ک ــی تصری نظام
ــی  ــز حفاظت ســامانه اســکادای گلدیــس، هشــت تجهی
ــدند و  ــه ش ــور اضاف ــامانه مذک ــه س ــر ب ــوری دیگ مان
ــن  ــد و بدی ــرل از راه دور را به دســت آوردن قابلیــت کنت
ــوری در  ــی مان ــز حفاظت ــوع ۱۷ تجهی ــب در مجم ترتی
ــرل از راه  ــیون و کنت ــت اتوماس ــرکت، قابلی ــطح ش س

دور را دارا شــدند«.
مدیــر امــور دیســپاچینگ شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
یکــی از اقدامــات دیگــر امــور دیســپاچینگ را نظــارت 
بــر نصــب و راه انــدازی ۱۱ دســتگاه سکشــن الیزر، ۱۸ 
ــوردار و ۵ دســتگاه سکســیونر  دســتگاه سکســیونر موت
ــت  ــب قابلی ــن ترتی ــوان کــرد و گفــت: »بدی ســاده عن
حفاظــت و مانــور بــر روی شــبکه توزیــع بــرق اســتان 
ــث  ــًا باع ــر قطع ــن ام ــه ای ــه ک ــش یافت ــتان افزای لرس
کاهــش انــرژی توزیــع نشــده و افزایــش قابلیــت 

ــع خواهــد شــد«. ــان شــرکت توزی اطمین

فعالیت های امور دیسپاچینگ 
شرکت توزیع برق لرستان

آخرین وضعیت نیروگاه های استان لرستان
مدیــر دفتــر بــازار بــرق 
شــرکت توزیــع بــرق 
لرســتان  اســتان 
ــای  ــت نیروگاه ه وضعی
گازی اســتان لرســتان 
را تــا پایــان شــهریور 
ــل  ــه شــرح ذی 1400 ب
عنــوان کــرد: »نیــروگاه 
 2 پل دختــر  مهــرگان 
بارقه افکــن  مــگاوات، 
مــگاوات،   4 بروجــرد 
زاگــرس  نیــرو  پایــا 
الیگــودرز 4 مــگاوات، 
 7 خرم آبــاد  کوثــر 
افــاک  مــگاوات، 
ازنــا  خــرم  پاالیــش 

4 مــگاوات و ارتباطــات المــاس نیــرو 
مــگاوات«.  6 بروجــرد 

قاســم ترابــی وضعیــت نیروگاه هــای 
آبــی اســتان را نیــز این گونــه برشــمرد: 
کیلــووات،   900 ازنــا  تخــت  »دره 
پردیســان ســازه بروجــرد 130 کیلووات 
و شــول آباد الیگــودرز 200 کیلــووات«.
وی در ادامــه بــه نیروگاه هــای گازی در 
حــال احــداث نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
بــا  نیــز  دورود  افاکیــان  »نورافــزای 
ظرفیــت 3.5 مــگاوات در حــال احــداث 

اســت«.
نیــروگاه  این کــه  بیــان  بــا  ترابــی 
ــان  ــزای افاکی ــور اف ــاس کوچــک ن مقی
ــال  ــوص در ح ــش خص ــرمایه بخ ــا س ب
تســت های نهایــی می باشــد و فــاز 
اول آن بــا ظرفیــت 3.5 مــگاوات بــار 
صنعتــی  شــهرک  مصرف کننــدگان 
تصریــح  می نمایــد،  تامیــن  را  دورود 
کــرد: »پیش بینــی می شــود کــه بــا 
تکمیــل فــاز دوم ایــن نیــروگاه در ســال 
آینــده ظرفیــت نهایــی آن بــه 7 مــگاوات 
خواهــد رســید کــه بیــش از 10 درصــد 
دورود  شهرســتان  مصرفــی  بــرق 

می باشــد«.
»در  افــزود:  وی 
جــذب  خصــوص 
در  ســرمایه گذار 
بــرق  تولیــد  بخــش 
در  شــرکت  دو 
شهرســتان خرم آبــاد 
ــدور  ــه ص ــل اولی مراح
و  موافقت نامــه 
تملــک زمیــن جهــت 
 6 جمعــاً  احــداث 
حــال  در  مــگاوات 
انجــام مراحــل نهایــی 
عقــد  جهــت  اداری 
می باشــند  قــرارداد 
پیش بینــی  و 
ــده وارد  ــال آین ــار س ــک ب ــود پی می ش

شــوند«. مــدار 
ــع  ــرق شــرکت توزی ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
داد:  ادامــه  لرســتان  اســتان  بــرق 
تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  بخــش  »در 
ســال جاری  در  خورشــیدی  خصوصــاً 
قیمت هــای پایــه به روزرســانی و طبــق 
جــداول زیــر ابــاغ گردیــد کــه افزایــش 
قابــل توجهــی داشــته اند هم چنیــن 
مشــارکت  امــکان  طــرح  ایــن  در 
ســرمایه گذار و مالــک فراهــم گردیــد 
کــه فرصــت مناســبی را به وجــود آورده 

اســت«.
کــرد:  خاطرنشــان  ترابــی 
مختــص  بخــش  در  »ســرمایه گذاری 
ــرق از نظــر کســب و کار  مشــترکین ب
دارای بازگشــت ســرمایه چهــار ســاله 
و ســود 16 ســال می باشــد کــه بــا 
توجــه بــه نداشــتن هزینه هــای تعمیــر 
ــرا  ــت اج ــه در قابلی ــداری و این ک و نگه
ــرق  ــه دارای ب ــی ک ــام مکان های در تم
هســتند، بــرای ســرمایه گذاری گزینــه 
ــا  ــردم ب ــار م ــر اقش ــرای اکث ــی ب خوب
می باشــد«. پاییــن  ســرمایه گذاری 

مدیــر بحــران و پدافنــد غیرعامل شــرکت توزیع 
ــای انجام شــده در  ــم فعالیت ه ــرق اســتان اه ب
حــوزه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل در 
ســه ماهه نخســت ســال جاری را بــه شــرح 
ذیــل عنــوان کــرد: »انتصــاب مدیــر بحــران و 
پدافنــد غیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــران  ــوان رئیــس شــورای هماهنگــی مدی به عن
بحــران، پدافنــد و اچ تی ســی صنعــت آب و 
ــرق اســتان، بازبینــی انبــار مدیریــت بحــران  ب
و تجهیــز و به روزرســانی اقــام مــورد نیــاز در 
ایــن انبــار، تشــکیل جلســه کمیتــه تخصصــی 
بــا  پدافنــد غیرعامــل  و  بحــران  مدیریــت 
حضــور اعضــای آن در محــل ســاختمان حــوزه 
ســتادی، تشــکیل جلســه کارگــروه آب و انرژی 
اســتان بــا حضــور مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل 
اســتان و به روزرســانی نقــاط حادثه خیــز در 

ســطح اســتان«.

ــت  ــد و تس ــه بازدی ــی در ادام ــد حکیم محم
مولدهــای بیمارســتان های سراســر اســتان 
را  اضطــراری  شــرایط  در  آمادگــی  جهــت 
مدیریــت  ایــن  مهــم  اقدامــات  دیگــر  از 
ــودن  ــتقر نم ــت و مس ــت: »تس ــت و گف دانس
ــد  ــم مانن ــز مه ــراری در مراک ــای اضط مولده
جهــت  اســتان  سراســر  فرمانداری هــای 
جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری 
اتفاقــات  اکیپ هــای  کلیــه  ســاماندهی 
عملیــات در ســطح اســتان به منظــور برگــزاری 
و  طراحــی  جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات 
ســاخت دســتگاه النچــر )پرتاب کننــده ســیم( 
ــی  ــران و طراح ــان بح ــتفاده در زم ــت اس جه
ــهیل  ــت تس ــل جه ــتگاه مونوپ ــاخت دس و س
برقــراری ارتبــاط رادیویــی در نقــاط کــور 
ــت  ــر مدیری ــای دفت ــر فعالیت ه ــتان از دیگ اس

بحــران شــرکت توزیــع می باشــد«.

عملکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
و برق لرستان در نیمه دوم سال 1400 ایمنــی  دفتــر  مدیــر 

ــرکت  ــات ش ــرل ضایع کنت
لرســتان  بــرق  توزیــع 
ــن  ــای ای ــن فعالیت ه آخری
دفتــر را بــه شــرح زیــر 
عنــوان کــرد: »کنتــرل و 
ــردی  ــه راه ب ــری برنام پیگی
ــطح  ــرکت در س ــی ش ایمن
تابعــه  مدیریت هــای 
و  کنتــرل  بــرق،  توزیــع 
فعالیت هــای  پیگیــری 
مدیریت هــای  ایمنــی 
از  بــرق  توزیــع  تابعــه 
ــزار  ــتم نرم اف ــق سیس طری
ایمنــی،  ســامت  جامــع 

برگــزاری  و  زمان بنــدی شــده  برنامــه  تهیــه 
ــامت  ــی و س ــی، فن ــی ایمن ــای آموزش کاس ه
ــکاران  ــم و پیمان ــرارداد دائ ــا حضــور پرســنل ق ب
 ۶۰ تعــداد  بــه  برون ســپار  و  نیــرو  تامیــن 
جلســه و مقــدار ۲۰۰۷ نفرســاعت، تهیــه برنامــه 
ایمنــی  مانــور  برگــزاری  بــرای  زمان بنــدی 
ــوادث،  ــل ح ــنل در مقاب ــی پرس ــور آمادگ به منظ
ــور  ــی نمــودن ۱۱ مان ــا اجرای ــات ب کاهــش صدم
ایمنــی بــا مقــدار ۲44 نفرســاعت در کلیــه 
برگــزاری  بــرق،  توزیــع  تابعــه  مدیریت هــای 
کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در ســطح 
شــرکت بــه تعــداد ۳۳ جلســه و  ۲4۸ نفر ســاعت 
ــزاری  ــات، برگ ــی نمــودن مصوب ــری و اجرای پیگی
ــا  ــت و کرون ــط زیس ــی، محی ــی ایمن ــه عال کمیت
ــاعت  ــر س ــدار 4۸ نف ــه و مق ــداد 4 جلس ــه تع ب
ــا و  ــه راه کاره ــرکت، تهی ــتادی ش ــوزه س در ح
توصیه هــای ایمنــی در جهــت پیش گیــری از 
ــع  ــه توزی ــای تابع ــی در مدیریت ه حــوادث مردم
بــرق و توزیــع ۱۰ هــزار بروشــور ایمنــی، ارســال 
ــنل  ــه پرس ــه کلی ــی ب ــای ایمن ــعائر و پیام ه ش

مدیریت هــای تابعــه توزیــع 
از طریــق سیســتم  بــرق 
ــال  ــاد کان ــان و ایج پیام رس
ــوزش در  ــرای آم ــازی ب مج
ارســال  و  مدیریــت  هــر 
تجهیــزات  نیازســنجی 
ایمنــی فــردی و گروهــی 
و  ســیم بان  پرســنل 
پیگیــری جهــت خریــد بــه 
معاونــت مالــی و پشــتیبانی 

شــرکت«.
ســایر  رضاییــان  شــاپور 
مدیریــت  ایــن  اقدامــات 
برشــمرد:  این گونــه  را 
و  عملــی  »اقدامــات 
تمهیــدات الزم در جهــت پیش گیــری از حــوادث 
عاشــورای  و  تاســوعا  ایــام  در  برق گرفتگــی 
به طوری کــه  اســتان  ســطح  در  حســینی 
ارســال  نداشــته ایم،  حادثــه ای  هیچ گونــه 
ــا  ــی تکای ــی در برپای ــای ایمن ــکات و توصیه ه ن
ــت  ــی جه ــط عموم ــر رواب ــرای دفت ــا ب و خیمه ه
درج در جرایــد و صداوســیما، تهیــه شــرایط 
اختصاصــی صاحیت هــای ایمنــی پیمانــکاران 
جهــت  در  ایمنــی  الزامــات  و  قراردادهــا  در 
پیش گیــری از حــوادث، تجزیــه و تحلیــل حــوادث 
بازســازی  و  مشــهد(  و  )مرکــزی  اســتان های 
حادثــه بــا اســتفاده از کلیپ هــای تصویــری 
ــری از  ــرای جلوگی ــود ب ــای بهب ــه راه کاره و ارائ
تکــرار حادثــه، واکســینه شــدن پرســنل )قــرارداد 
ــداد  ــه تع ــپار(  ب ــرو و برون س ــن نی ــم، تامی دائ
ــامت  ــود س ــری بهب ــت و پیگی ــر، ثب ۱۷۱9 نف
ــا در  ــه کرون ــا ب ــه کار بیمــاران مبت و بازگشــت ب
سیســتم جامــع ســامت و توزیــع اقــام  ایمنــی 
ــت در ســطح  ــه پــرش ۲۰ کیلوول گروهــی ازجمل

بــرق«. توزیــع  تابعــه  مدیریت هــای 

فعالیت های دفتر ایمنی شرکت توزیع برق لرستان
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ستاد

مدیــر دفتــر فنــاوری اطاعــات شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان لرســتان بــا ارائــه ی گزارشــی بــه تشــریح 
اقدامــات ایــن دفتــر در ســه ماهه دوم ســال جاری 

پرداخــت.
کــوروش رباطــی اهــم ایــن اقدامــات را این گونــه 
برشــمرد: »ایجــاد بســتری امــن جهــت دسترســی راه 
ــکاران  ــاز هم ــورد نی ــای اداری م ــرم افزاره ــه ن دور ب
در ایــام دورکاری، ایجــاد بســتر ارتباطــی مناســب 
صــورت  بــه  برگــزاری  و  ویدئوکنفرانــس  بــرای 
ــازمانی،  ــرون س ــرکت های ب ــا ش ــن ب ــات آنای جلس
ــر  ــرای دفت ــس ب ــد ویدئوکنفران ــزات جدی ــد تجهی خری
مدیرعامــل و معاونــت بهره بــرداری و دیســپاچینگ، 
ــا وزارت  ــی ب ــدد ویدئوکنفرانس ــات متع ــراری جلس برق
نیــرو، توانیــر و اســتانداری، به روزرســانی خدمــات 
غیرحضــوری ۸۲ گانــه بــر روی پورتــال شــرکت، 
راه انــدازی ســرویس تجمیــع اطاعــات پرســنلی و 
ــامانه های  ــا س ــور ب ــرویس مذک ــاط س ــراری ارتب برق
ــی  ــع اطاعــات مال ــدازی ســرویس تجمی ــر، راه ان توانی
ــامانه های  ــا س ــور ب ــرویس مذک ــاط س ــراری ارتب و برق
بودجــه  تحلیــل  و  تجزیــه  جمــع آوری،  توانیــر، 
و  ورود  هم چنیــن  و   ۱۴۰۱ پیشــنهادی  آی ســی تی 
ــنس  ــد الیس ــر، تمدی ــامانه توانی ــات در س درج اطاع
ــد ســخت افزارهــای مــورد  ــروس، خری ــا آنتی وی و ارتق
ــری  ــا، پیگی ــرم افزاره ــانی ن ــد و به روزرس ــاز، تمدی نی
ــه پیاده ســازی سیســتم امنیــت اطاعــات  مراحــل اولی
پیاده ســازی  اولیــه  مراحــل  پیگیــری  آی اس ام اس، 
لینــک  راه انــدازی  و  و نصــب  معمــاری ســازمانی 
مشــترکین  و  اداری  ســاختمان های  بیــن  رادیویــی 

ــودرز«. الیگ

عملکرد تابستانی 
دفتر فناوری اطالعات

بودجــه  و  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــر 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــای  ــم فعالیت ه ــی اه ــتان در گزارش لرس
ــرح  ــه ش ــال جاری را ب ــر در س ــن دفت ای
ــرق دار  ــری ب ــرد: »پیگی ــوان ک ــل عن ذی
اســتان  دیزلــی  چاه هــای  نمــودن 
به همــراه ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
ــوخت،  ــرف س ــازی مص ــازمان بهینه س س
ــر، پیگیــری مــداوم  آب منطقــه ای و توانی
پســت های  احــداث  و  نصــب  جهــت 
خرم آبــاد  و   ۷ خرم آبــاد   ،۵ بروجــرد 

ــش  ــن و پای ــالیانه، تدوی ــی س ــه عملیات ــن برنام ۸، تدوی
پایــش  و  تدویــن  توانیــر،  گانــه   ۲۹ شــاخص های 
ــرکت  ــاری ش ــه آم ــار کارنام ــیما، انتش ــاخص های س ش
ــل  ــرژی ۹۹ و تحلی ــرف ان ــت مص ــال ۱۳۹۹، دریاف در س
ــط  ــده توس ــال آین ــرژی ۵ س ــار و ان ــرآورد ب ــت ب آن جه
ــار و پیگیــری شــاخص های جهــش  کارشناســان بــرآورد ب

ــی«. ــاد مقاومت ــت اقتص ــد جه تولی

ــه  ــد ســایر اقدامــات را این گون علــی دالون
نرم افــزار  بیــن  »ارتبــاط  برشــمرد: 
ــات مشــترکین  ــزاری اطاع ــی ام و بارگ پ
جــی آی اس،  نرم افــزار  روی  بــر 
به روزرســانی اطاعــات جــی آی اس در 
ــری  ــع، پیگی ــای توزی ــطح مدیریت ه س
توزیــع  شــبکه های  هوشمندســازی 
بــا اســتفاده از اطاعــات جــی آی اس، 
قاصــدک  نرم افــزار  از  بهره بــرداری 
ایجــاد  آمــار(،  موبایــل  )اپلیکیشــن 
مانیتورینــگ  آمــاری  داشــبوردهای 
دیســپاچینگ  و  بهره بــرداری  نظــارت،  و  مهندســی 
بارگــزاری چندیــن  و فــروش و خدمــات مشــترکین، 
ــت  ــتانی جه ــال اس ــو پرت ــل روی ژئ ــیپ فای ــه ش نمون
بــا  همــکاری  اســتانی،  اطاعــات  همسان ســازی 
دانشــگاه یاســوج جهــت انجــام پــروژه آمایــش شــهری و 
صحت ســنجی و برداشــت مجــدد اطاعــات شــبکه فشــار 
نورآبــاد«. و  الشــتر  و ضعیــف شهرســتان های  متوســط 

فعالیت های دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع برق لرستان

مدیــر دفتــر امــور مهندســی و نظــارت بــا 
صــورت  اقدامــات  برخــی  گزارشــی  ارائــه 
گرفتــه در تابســتان ســال ۱4۰۰ را این گونــه 
ــت بها،  ــاح فهرس ــل و اص ــرد: »تکمی ــوان ک عن
نظــارت عالیــه بــر پروژه هــای مدیریت هــای 
توزیــع بــرق شهرســتان ها، تهیــه و پیگیــری 
ــتایی و  ــانی روس ــای برق رس ــای پروژه ه طرح ه
ــع  ــامانه جام ــازی س ــتقرار و پیاده س ــل اس تکمی

مهندســی توزیــع«.
ایــن  فعالیت هــای  ســایر  شــرفی  علی رضــا 
ــری مســتمر  ــه برشــمرد: »پیگی ــر را این گون دفت
ــرق( و  ــوارض ب ــره ۶ )ع ــد ج تبص ــای بن پروژه ه
بنــد ز تبصــره ۱۵، پیگیــری پــروژه احــداث انبــار 
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــای توزی ــزی مدیریت ه مرک
بروجــرد، پیگیــری و نظــارت بــر پــروژه ســاخت 
ــارت  ــت و نظ ــات کوهدش ــات و عملی اداره اتفاق
در  ســیاب  پروژه هــای  بــر  مســتمر  عالیــه 

ــتان«. ســطح اس

فعالیت های امور مهندسی و 
نظارت در تابستان سال جاری

ــان  ــا بی ــع لرســتان ب ــر تحقیقــات شــرکت توزی ــر دفت مدی
ــادی  ــای زی ــای پژوهشــی کاره ــوزه پروژه ه ــه در ح این ک
ــه  ــا را ب ــن فعالیت ه ــی از ای ــت، برخ ــه اس ــورت گرفت ص
ــزاری ۸ جلســه کارگــروه  ــوان کــرد: »برگ ــر عن شــکل زی
ــگاه ها  ــن دانش ــاتید و محققی ــا اس ــات ب ــی تحقیق تخصص
و مراکــز پژوهشــی دانشــگاه های اســتان و خــارج از 
ــور  ــات به منظ ــه تحقیق ــه کمیت ــزاری ۳ جلس ــتان، برگ اس
از ســوی  پیشــنهادی  پروژه هــای تحقیقاتــی  بررســی 
همــکاران و پژوهشــگران دانشــگاه ها- انجــام قــرارداد 
تحقیقاتــی بــا دانشــگاه یاســوج بــا عنــوان »آمایــش 
مدیریــت  و  غیرعامــل  پدافنــد  رویکــرد  بــا  شــهری 
بحــران«، انجــام قــرارداد تحقیقاتــی بــا دانشــگاه آزاد 
ــر  ــتگاه النچ ــاخت دس ــی و س ــوان »طراح ــا عن دورود ب
ــال و  ــیل«، ارس ــران س ــیم در بح ــده س ــه حمل کنن پرتاب
ــی  ــای مل ــا و همایش ه ــه در کنفرانس ه ــرش ۳ مقال پذی
و بین المللــی داخلــی و خارجــی، اطــاع رســانی گســترده 
ــق ســایت  ــه از طری ــری ســرباز نخب در خصــوص به کارگی
شــرکت و اطــاع رســانی بــه دانشــگاه ها و مراکــز علمــی 
و پژوهشــی و برگــزاری نشســت مشــترک بــا بنیــاد 
ــگان اســتان و اطــاع رســانی گســترده در خصــوص  نخب
ــی و  ــز علم ــگاه ها و مراک ــه دانش ــی ب ــت علم ــذب هیئ ج

ــتان«. ــی اس پژوهش
ــه  ــای کمیت ــه فعالیت ه ــه ب ــریفی پور در ادام ــم ش ابراهی
فنــی بازرگانــی را این گونــه برشــمرد: »برگــزاری ۱۴ 

ــا موضوعــات مختلــف،  جلســه کمیتــه فنــی و بازرگانــی ب
ارســال لیســت مشــخصات فنــی تجهیــزات کثیرالمصــرف 
جهــت خریــد، قــرارداد بــا پژوهشــگاه نیــرو جهــت انجــام 
تســت نمونــه ای لــوازم و تجهیــزات برقــی خریداری شــده، 
ــت  ــو جه ــیونر و آرتی ی ــد سکس ــن خری ــرح معی ــام ط انج
شــرکت های توزیــع بــرق خوزســتان، اهــواز، فــارس، 
ــتان،   ــت لرس ــا محوری ــد ب ــه و بویراحم ــیراز، کهگیلوی ش
ــل  ــو و سکســیونرهای قاب ــد آرتی ی ــد از مراحــل تولی بازدی
قطــع زیــر بــار از راه دور دارای قابلیــت اتوماســیون جهــت 
ــای  ــیونر و آرتی یوه ــه سکس ــال نمون ــن، ارس ــرح معی ط

ــرو،  ــگاه نی ــگاه های پژوهش ــه آزمایش ــده ب ــداری ش خری
ــه ای  ــت نمون ــام تس ــت انج ــت جه ــم و صنع ــل و عل اپی
ارســال  و  پیگیــری  شــده،  خریــداری  سکســیونرهای 
ــه  ــده مناقص ــرکت برن ــه ش ــی ب ــدات مال ــی از تعه بخش
ــن و  ــع معی ــرای شــرکت های توزی ــد ب ــازن جهــت تولی خ
ــدگان،  ــی تامین کنن ــامانه ارزیاب ــانی س ــی و به روزرس بررس
ــودن  ــه نم ــت یک پارچ ــکاران جه ــدگان و پیمان تولیدکنن
ونــدور لیســت شــرکت در راســتای افزایــش کیفیــت کاالی 
ــات اداری و  ــی در مکاتب ــرکت و صرفه جوی ــه ش ورودی ب

ــدور لیســت«. ــه ون دسترســی آســان ب
شــریفی پور ادامــه داد: »در حــوزه نظــام پیشــنهادها شــامل 
ــان،  ــکاران و ذی نفع ــی از هم ــنهادهای دریافت ــرانه پیش س
ــرد  ــد عملک ــوب، رص ــنهادهای مص ــودن پیش ــی نم اجرای

ــت«. ــه اس ــورت پذیرفت ــرق ص ــع ب ــای توزی مدیریت ه
ــوان  ــه عن ــش را این گون ــن بخ ــا در ای ــم فعالیت ه وی اه
کــرد:  »ارســال بــذر پیشــنهادی در راســتای برطــرف 
ــت  ــی و دریاف ــرکت، بررس ــای ش ــی چالش ه ــدن برخ ش
پیشــنهادها،  نظــام  ســامانه  در  ارســالی  پیشــنهادهای 
ــای  ــه مدیریت ه ــرد ماهیان ــال عملک ــری و ارس گزارش گی
توزیــع بــرق شهرســتان ها، اعــام شــعار نظــام پیشــنهادها 
نمــودن  اجرایــی  شهرســتان ها،  بــه  آن  ارســال  و 
پیشــنهادهای ارســال شــده، ارســال پیشــنهادهای تصویــب 
شــده بــه واحدهــا و مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان های 

ــه«. مربوط

اقدامات دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق لرستان در تابستان 1400

معــاون برنامه ریــزی و مهندســی شــرکت 
ــس  ــتان و ریی ــتان لرس ــرق اس ــع ب توزی
ــک  ــرق و الکترونی ــین ب ــن مهندس انجم
این کــه  بیــان  بــا  لرســتان  شــاخه 
ــزاری  ــا برگ ــن ب ــی انجم ــت آموزش فعالی
ــره  ــت مدی ــا هیئ ــدد اعض ــات متع جلس
ــده  ــل آم ــای به عم ــن و پیگیری ه انجم
و هم چنیــن حمایــت و راهنمایی هــای 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان  
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــه اس ــورت گرفت ص
ــای  ــن فعالیت ه ــر انجم ــال حاض »در ح
ــا  ــه داده و اعض ــود را ادام ــترده ی خ گس

شــرکت  انجمــن  برنامه هــای  ســایر  و  بازدیدهــا  در 
می کننــد«.

ــات صــورت  ــی اقدام ــه برخ ــه ب ــدری زاد در ادام مهدی حی
گرفتــه توســط انجمــن اشــاره کــرد و آن هــا را بــه شــرح 
ذیــل عنــوان نمــود: » راه انــدازی و بارگــذاری لینــک 
ــتان  ــاخه لرس ــک ش ــرق و الکترونی ــین ب ــن مهندس انجم
ــت  ــی تح ــک دوره آموزش ــزاری ی ــال، برگ ــورت فع به ص
ــت  ــری در جه ــر، پیگی ــنایی معاب ــبات روش ــوان محاس عن
جــذب اعضــا جدیــد انجمــن، اســتفاده از ســامانه پیامکــی 
به منظــور اطــاع رســانی اخبــار انجمــن بــه کلیــه اعضــا و 
پیگیــری در جهــت اخــذ مجــوز نشــریه انجمــن مهندســین 

ــه«. ــورت گاه نام ــرق به ص ب
وی ســایر فعالیت هــای انجمــن را این گونــه برشــمرد: 
»پیگیــری در جهــت برگــزاری یــک دوره آموزشــی تحــت 
ــری  ــا، پیگی ــرای اعض ــی ب ــتم های مدیریت ــوان سیس عن
ــد چراغ هــای روشــنایی  ــه تولی ــد از کارخان در جهــت بازدی
ــت  ــری در جه ــرق اراک، پیگی ــایان ب ــرکت ش ــر ش معاب
بازدیــد از ســد و نیــروگاه شــهید عباس پــور مسجدســلیمان 
ــار  ــد رودب ــد از س ــت بازدی ــری در جه ــتان، پیگی خوزس
ــت اعضــا و  ــای عضوی ــد و صــدور کارت ه لرســتان، تمدی

شــهرک های  کارخانه جــات،  از  بازدیــد 
ــروگاه  ــروگاه گازی دورود، نی ــی، نی صنعت
خورشــیدی شــهرک صنعتــی شــماره 
ایزوگام ســازی،  الکل ســازی،   ،۲

پســت های فــوق توزیــع و ...«.
حیــدری زاد خاطرنشــان کــرد: »اعضــا 
ــک  ــرق و الکترونی ــین ب ــن مهندس انجم
ــداد  ــال ۱۳۹۹ تع ــا س ــتان ت ــاخه لرس ش
ــال  ــده و از س ــری ش ــر عضوگی ۲۹۰ نف
نفــر   ۴۰ از  بیــش  کنــون  تــا   ۱۳۹۹
عضوگیــری و تشــکیل پرونــده داده شــده 
و تمامــی مــدارک اســکن و آمــاده بــرای 

شــده اند«. ارســال 
حیــدری زاد در ادامــه بخشــی از عملکــرد مجموعــه معاونت 
ــرق اســتان را  برنامه ریــزی و مهندســی  شــرکت توزیــع ب
بــه شــرح ذیــل عنــوان نمــود: »پیگیــری بــرق دار نمــودن 
چاه هــای دیزلــی اســتان، پیگیــری مــداوم جهــت نصــب و 
ــاد ۸،   ــاد ۷ و خرم آب ــرد ۵، خرم آب ــت های بروج ــداث پس اح
ــرم  ــه ن ــی راه دور ب ــت دسترس ــن جه ــتر ام ــاد بس ایج
افزارهــای اداری همــکاران در ایــام دورکاری، ایجــاد بســتر 
ــورت  ــه ص ــزاری ب ــس و برگ ــرای ویدئوکنفران ــی ب ارتباط
ســازمانی،  بــرون  شــرکت های  بــا  آنایــن  جلســات 
پیگیــری طرح هــای پروژه هــای برق رســانی روســتایی 
و تکمیــل اســتقرار و پیاده ســازی ســامانه جامــع مهندســی 
ــو  ــد سکســیونر و آرتی ی ــن خری ــع، انجــام طــرح معی توزی
جهــت شــرکت های توزیــع بــرق خوزســتان، اهــواز، 
فــارس، شــیراز، کهگیلویــه و بویراحمــد بــا محوریــت 
کاهــش  و  غیرمجــاز  برق هــای  جمــع آوری  لرســتان، 
ــرویس  ــدازی س ــترکین، راه ان ــدی مش ــات و رضایت من تلف
بــا  ارتبــاط  برقــراری  و  پرســنلی  اطاعــات  تجمیــع 
ســامانه  توانیــر و پیگیــری مــداوم جهــت نصــب و احــداث 

.»،۸ خرم آبــاد  و   ۷ خرم آبــاد   ،۵ بروجــرد  پســت های 

گزارش انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه لرستان

سرپرســت دفتــر کنتــرل پــروژه شــرکت توزیع 
بــرق اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه جهــت 
ــیب  ــتایی آس ــرق روس ــبکه های ب ــازی ش بازس
ســرفصل های  در  ســیاب  اثــر  در  دیــده 
ــف و  ــت خطــوط فشــار ضعی )خــط۲۰ کیلوول
ــی( در  ــت هوای ــر و پس ــنایی معاب ــبکه روش ش
ــق  ــده و طب ســطح شهرســتان های آســیب دی
ــجاد،  ــامانه س ــده در س ــت ش ــتاهای ثب روس
ــده  ــه ش ــال هزین ــون ری ــغ ۵۳۳۸۰ میلی مبل
اســت، اظهــار داشــت: »جهــت اصــاح خطــوط 
معابــر  روشــنایی  شــبکه  و  کیلوولــت   ۲۰
در ســطح روســتاهای اســتان مبلــغ ۵۵۷۰ 

ــت«. ــده اس ــتفاده ش ــال اس ــون ری میلی
جعفــر خودنیــا تصریــح کــرد: »جهــت توســعه 
ــغ  ــع روســتایی مبل و احــداث شــبکه های توزی
۱۱9 میلیــون ریــال اســتفاده شــده اســت 
شــبکه های  اصــاح  جهــت  هم چنیــن  و 
فرســوده روســتایی و ایجــاد قــدرت مانــور بــه 
جهــت بــاال بــردن ضریــب اطمینــان و پایــداری 
ــی  ــت هوای ــداث پس ــانی )اح ــبکه و برق رس ش
شــبکه  و  کیلوولــت   ۲۰ شــبکه  احــداث  و 
فشــار ضعیــف( روســتایی چم کاشــی الشــتر و 
روســتاهای خــارزار ۱ و ۲ شهرســتان خرم آبــاد 
ــده  ــتفاده ش ــال اس ــون ری ــغ ۸4۰۱ میلی مبل

اســت«.
وی یــادآور شــد: »از محــل اعتبــارات بهســازی 
ــعه  ــت توس ــز در جه ــتایی نی ــبکه های روس ش
روســتایی  بــرق  شــبکه های  اصــاح  و 
)خــط۲۰ کیلوولــت خطــوط فشــارضعیف و 
شــبکه روشــنایی معابــر و پســت هوایــی( 
رفــع  به منظــور  ســاله   ۱۰ چشــم انداز  بــا 
و  ولتــاژ  ضعــف  رفــع  و  شــبکه ها  حریــم 
ــر و شــبکه فشــار ضعیــف  اصــاح شــبکه معاب
و جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز و کاهــش 
ــتفاده  ــترکین اس ــدی مش ــات و رضایت من تلف
ــرح ۲۶  ــن ط ــاز اول ای ــه در ف ــت ک ــده اس ش
روســتا بــا اعتبــار 4۱۲۵۰ میلیــون ریــال و در 
فــاز دوم 94 روســتا بــا اعتبــار ۸44۱۲ میلیــون 

ــت«. ــده اس ــه ش ــال هزین ری

اقدامات دفتر کنترل پروژه برق 
لرستان در تابستان سال جاری
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ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــا اشــاره بــه  بــرق اســتان لرســتان ب
اهمیــت مدیریــت مصــرف بــرق، 
بــه  توجــه  »بــا  داشــت:  اظهــار 
پیــک بــار تابســتان ۱4۰۰ و تامیــن 
ــر  ــعی ب ــدار س ــن و پای ــرق مطمئ ب
ظرفیت هــای  همــه ی  از  شــد  آن 
ــزان  ــا می ــردد ت موجــود اســتفاده گ
خاموشــی ها بــه حداقــل ممکــن 
برســد و برگــزاری ایــن جلســه نیــز 

ــت«. ــوده اس ــتا ب ــن راس در همی
ــه  ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ــمند  ــور هوش ــزار کنت ــداد ۱۲ ه تع
قابــل رصــد در اســتان وجــود دارد و 
ــه ســازمان ها،  ــوط ب ایــن تعــداد مرب

ــع  ــری تجــاری، کشــاورزی و صنای ادارات ، کارب
می باشــد کــه ایــن امــکان جــزء مــواردی 
اســتفاده  بــرق  انــرژی  از  کــه  می باشــند 
ــل  ــه قاب ــه ب ــا توج ــت: »ب ــد، گف ــادی دارن زی
ــن مشــترکین  ــی ای ــار مصرف ــودن رفت ــش ب پای
ــه  ــم ک ــه کار بندی ــاش خــود را ب ــام ت ــد تم بای
ــه  ــح ب ــی صحی ــوی مصرف ــت الگ ــر رعای عاوه ب

ــود«. ــه ای وارد نش ــز لطم ــا نی ــد آن ه تولی
ایــن  برگــزاری  بــا  »امیدواریــم  افــزود:  وی 
جلســات و برنامه هایــی کــه در راســتای کاهــش 

ــوارد  ــت م ــده و رعای ــه ش ــر گرفت ــک در نظ پی
ــتانی ها  ــط هم اس ــرق توس ــرف ب ــت مص مدیری
ــی  ــزان قابل توجه ــه می ــی ها ب ــزان خاموش می
ــه  ــی ب ــدار و مطمئن ــرق پای ــد و ب ــش یاب کاه

ــردد«. ــه گ ــتان ارائ ــریف اس ــردم ش م
در ادامــه ی ایــن نشســت مدیــر دفتــر مدیریــت 
ــز در  ــتان نی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــرف ش مص
ســخنانی اظهــار داشــت: »بــا توجــه بــه این کــه 
ــای  ــن کنتوره ــه ای در ای ــی لحظ ــار مصرف رفت
هوشــمند قابــل پایــش می باشــد، تصمیــم 

ــع  ــی جام ــه آموزش ــد ک ــر آن ش ب
ــزار  ــه از نرم اف ــی ک ــت همکاران جه
پایــش اســتفاده می کننــد ارائــه 
منظــور  همیــن  بــه  و  گــردد 
از  ســنجی،  مهنــدس  آقــای  از 
پایــش  نرم افــزار  برنامه نویســان 
کار  کــه  شــد  دعــوت  کشــور 

بگیرنــد«. به عهــده  را  آمــوزش 
ــم  ــاد رســتمی گفــت: »امیدواری قب
تــوان  بــه  توجــه  بــا  بتوانیــم 
همــکاران پایــش و آموزش هــای 
اخیــر نســبت بــه گذشــته نظــارت 
بیش تــر و دقیق تــری بــر رفتــار 
داشــته  مشــترکین  مصرفــی 

باشــیم«.
وی یکــی از اهــداف مهــم ایــن جلســه را پایــش 
ســازمان ها،  و  ادارت  مصرفــی  بــرق  دقیــق 
صنایــع و بخــش تجــاری عنــوان کــرد و ابــراز 
و  ادارات  این کــه  بــه  توجــه  »بــا  داشــت: 
ــه ۵۰  ــتند ک ــن هس ــه ای ــزم ب ــازمان ها مل س
ــار  ــک ب ــی خــود را در پی ــرق مصرف در صــد ب
ــای  ــد، آموزش ه ــش دهن ــتان ۱4۰۰ کاه تابس
جهــت  بســزایی  کمــک  می توانــد  اخیــر 
شناســایی مــواردی کــه ایــن میــزان کاهــش را 

رعایــت نمی نماینــد داشــته باشــد«.

برگزاری جلسه آموزشی استفاده از نرم افزار پایش در برق لرستان

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف 
بیــان  بــا  لرســتان  بــرق 
کنتــرل  به منظــور  این کــه 

ــات  ــی اقدام ــدن خاموش ــر ش ــترکین و کمت ــرف مش مص
ذیــل را بــه انجــام رســانده ایم، اظهــار داشــت: »به منظــور 
کاهــش و مدیریــت مصــرف در ســاعات اوج بــار در 
ــه  ــد تفاهم نام ــه عق ــدام ب ــب، اق ــل ش ــا و اوای بعدازظهره
همــکاری بــا مشــترکین بخش هــای مختلــف گردیــد، کــه 
در ایــن برنامه هــا مشــترکین همــکار نســبت بــه مصــرف 
خــود مدیریــت نمــوده و ضمــن کاهــش مصــرف در ایــن 
ــی  ــرق مصرف ــه ب ــی از هزین ــغ قابل توجه ــاعات مبال س
ــر  ــد بخــش کشــاورزی اگ ــا کــم شــده و بعضــًا مانن آن ه
در یــک دوره یک ماهــه، روزانــه ۴ ســاعت همــکاری 
ــردد  ــر می گ ــا صف ــی آن ه ــرق مصرف ــه ب ــد هزین می کردن

و عاوه بــر آن پاداشــی نیــز دریافــت می کننــد«.
فبــاد رســتمی مطلــق ســپس بــه آمــار تفاهم نامه هــا 
اشــاره کــرد و گفــت: »در بخــش صنعــت برنامــه اوج بــار 
یک هــزار و ۳۴۸ مــورد و برنامــه ذخیــره عملیاتــی ۳۶ 
مــورد، در بخــش کشــاورزی برنامــه کشــاورزی ۳ الــف- ۲ 
هــزار ۴۳۳ مــورد و برنامــه کشــاورزی ۳ ب- ۹۱۴ مــورد و 
برنامــه کشــاورزی ۳ ج- ۱۱۴ مــورد، در بخــش اداری ۷۴۰ 

ــش  ــورد، بخ ــزار و ۲۱۵ م ــاری یک ه ــش تج ــورد، بخ م
ســی ان جی ۲۴ مــورد و در بخــش مولدهــای خــود تامیــن 

نیــز ۵۳ مــورد بــوده اســت«.
ــرق  ــرف ب ــر مص ــارت ب ــرد نظ ــه عملک ــه ب وی در ادام
بخــش اداری نیــز گریــزی زد و گفــت: »تعــداد کل 
ــوده  ــورد ب ــزار و ۷۴۰ م ــش یک ه ــن بخ ــای ای بازدیده
اســت کــه در ایــن میــان اداراتــی کــه در مدیریــت مصــرف 

ــزار  ــد یک ه ــکاری نموده ان هم
ــه در  ــی ک ــورد، ادارات و ۲۴۶ م
مدیریــت مصــرف همــکاری 
ننموده انــد ۴۴۰ مــورد و اداراتــی کــه انشــعاب بــرق آن هــا 

ــد«. ــورد می باش ــده ۵۴ م ــع گردی قط
رســتمی برگــزاری دو مــورد مانــور به منظــور آمــاده 
ــه مــردم در زمــان  نمــودن ادارات جهــت ارائــه خدمــات ب
ــرد  ــوان ک ــر عن ــن دفت ــات ای ــال خاموشــی را از اقدام اعم
بــرای  آموزشــی  داشــت: »برگــزاری۴ دوره  اظهــار  و 
ــور ۶۰  ــا حض ــاختمان های ادارات ب ــرژی س ــدگان ان نماین
ــت  ــی جه ــی و آموزش ــه توجیه ــزاری ۳ جلس ــر و برگ نف
ــات  ــر اقدام ــر از دیگ ــداد ۱۲۰ نف ــا تع ــت ب ــش صنع بخ

ــت«. ــوده اس ب
ــار را از دیگــر  ــرارداد جهــت کاهــش پیــک ب ــد ق وی، عق
ــریح  ــت و تش ــرف دانس ــت مص ــر مدیری ــای دفت تاش ه
کــرد: »عقــد قــرارداد بــا شــرکت مشــاور جهــت افزایــش 
ــداد  ــرای تع ــار ب ــک ب ــی در پی ــش خانگ ــارکت بخ مش
ــکار  ــا پیمان ــرارداد ب ــد ق حــدود ۲۶۰ هــزار مشــترک و عق
جهــت نصــب تجهیــزات کنتــرل مصــرف از راه دور 
ــع از  ــرکت توزی ــاختمان های ش ــای گازی س ــرای کولره ب

ــت«. ــوده اس ــه ب ــورت گرفت ــای ص فعالیت ه

ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــانی ش ــع انس ــاون مناب مع
ــن  ــوزش ای ــر آم ــات دفت ــوص اقدام ــتان در خص لرس
معــاون اظهــار داشــت: »آمــوزش ۱۴۳۲ نفــر ســاعت در 
ــی  ــای آموزش ــاب گواهینامه ه ــت و احتس ــج دوره، ثب پن
بــه تعــداد ۲۴۷۵ گواهینامــه در سیســتم جامــع آموزشــی 
طبقه بنــدی  طــرح  اجــرای  هم چنیــن  و   ۹۹ ســال 
ــان  ــوق کارکن ــا و حق ــد مزای ــبب ش ــه س ــاغل ک مش
بهبــود پیــدا کنــد از مهم تریــن اقدامــات در حــوزه 

ــت«. ــوده اس ــوزش ب آم
دفتــر  اقدامــات  درادامــه  فتحی بیرانونــد  مجیــد 
ــرح  ــه ش ــز ب ــاغل را نی ــدی مش ــازماندهی و طبقه بن س
ــان  ــوان کــرد: »در جهــت رشــد و ارتقــا کارکن ذیــل عن
شــرکت و بــر اســاس مصوبــات کمیتــه تغییــر بخــش بــا 
ارتقــا ۲۶ نفــر از همــکاران کــه بــر اســاس پــروژه مرتبط 
ــد موافقــت  ــا شــغل و به صــورت آزمــون برگــزار گردی ب

ــی ۵۶  ــدرک تحصیل ــدن م ــاظ ش ــن لح ــد و هم چنی ش
ــای  ــتفاده از مزای ــت اس ــرکتی جه ــان ش ــر از کارکن نف

ــت«. ــه اس ــورت گرفت ــات ص ــده از اقدام ــدرک ش م
ــت  ــعه مدیری ــر توس ــای دفت ــه فعالیت ه ــان ب وی در پای
ــه  ــا را این گون ــزی زد و آن ه ــز گری ــول اداری نی و تح
برشــمرد: »کســب رتبــه برتــر در زمینــه صیانــت از 
اجرایــی  دســتگاه های  بیــن  در  شــهروندی  حقــوق 
اســتان در ســال ۱۴۰۰، تعیــی، تصویــب و ابــاغ اهــداف 
و برنامه هــای راه بــردی دوره یــک ســاله ۱۴۰۰، شــرکت 
در فرآینــد ارزیابــی عملکــرد ســال ۹۹ دســتگاه های 
اجرایــی )جشــنواره شــهید رجایــی(، انجــام اقدامــات فــاز 
ــرق  ــع ب ــت توزی ــتگی در مدیری ــام آراس ــرای نظ اول اج
۱ خرم آبــاد و هم چنیــن رســیدگی و پاســخ گویی بــه 
شــکایات واصلــه از طریــق ســامانه ســمات و وزارت نیــرو 

به صــورت ۱۰۰ درصــد«.

گزارش عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت توزیع برق استان لرستان

ــرق  مدیــر امــور پشــتیبانی شــرکت توزیــع نیــروی ب
اســتان لرســتان عملکــرد تابســتانی ایــن دفتــر را بــه 
شــرح ذیــل بیــان کــرد: »قــرارداد پــروژه تحقیقاتــی 
آمایــش شــهری بــا رویکــرد پدافنــد غیرعامــل و 
ــر  ــارت ب ــوج، نظ ــگاه یاس ــا دانش ــران ب ــت بح مدیری
پــروژه تحقیقاتــی آمایــش شــهری بــا رویکــرد پدافنــد 
ــور  ــت کنت ــات قرائ ــام خدم ــرارداد انج ــل، ق غیرعام
ــاور،  ــر مش ــین باخت ــا مهندس ــدی ب ــادی و دیمان ع
قــرارداد نظــارت بــر قــرارداد طراحــی و ســاخت 
ــرارداد  ــتان، ق ــگاه لرس ــا دانش ــده ب ــر پرتاب کنن النچ
طراحــی و ســاخت دســتگاه النچــر پرتاب کننــده 
ســیم بــا دانشــگاه آزاد دورود و خریــد نصــب و 
ــای  ــری کنتوره ــت تصوی ــن قرائ ــتیبانی اپلیکیش پش
ــور  ــاوره در ام ــی و مش ــات مال ــام خدم ــوگ، انج آنال

ــی«. مال

فعالیت هــای  ســایر  آهوقلنــدری  ســیدصادق 
برشــمرد:  این گونــه  را  پشــتیبانی  امــور  دفتــر 
انــواع  دســتگاه   ۲9۰ تعــداد  خریــد  »قــرارداد 
ترانســفوماتور کم تلفــات، بیمــه مســئولیت مدنــی 
ــی  ــارات ناش ــه خس ــور، بیم ــتفاده کنندگان آسانس اس
خســارات  بیمــه  باغــات،  کشــت  آتش ســوزی  از 
ــارات  ــه خس ــث، بیم ــخاص ثال ــی اش ــئولیت مدن مس
ناشــی از آتش ســوزی وارده بــه اشــخاص ثالــث و 
خریــد ۲۰۰۰ دســتگاه کنتــور هوشــمند تک فــاز 
ــی آراس«. ــازول جی پ ــراه م ــام به هم ــه فه ــد تعرف چن

ــت  ــزات جه ــه تجهی ــن تهی ــه داد: »هم چنی وی ادام
ــبکه های  ــازی ش ــداری و بهس ــعه، نگه ــرای توس اج
ــد  ــد )ج ( تبصــره ۶ و بن ــرق روســتایی از محــل بن ب
ــال  ــه س ــون بودج ــرق قان ــوارض ب ــره ۱۵ ع )د( تبص
ــد«. ــه می باش ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ۱4۰۰ از دیگ

عملکرد امور تدارکات و پشتیبانی در فصل تابستان

اقدامات دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق لرستان

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــور مال ــت ام سرپرس
لرســتان گفــت: »در راســتای تفاهم نامــه طــرح 
توســعه، نگهــداری و بهســازی شــبکه های بــرق 
ــارات بنــد ج تبصــره  روســتایی و از محــل اعتب
ــون  ــد ز تبصــره ۱۵ قان ــرق( و بن ــوارض ب ۶ )ع
ــه  بودجــه ســال ۱4۰۰ به منظــور برق رســانی ب
ــرکت  ــی ش ــع داخل ــل مناب ــتا و از مح ۱۸ روس
ــار  ــال اعتب ــون ری ــغ ۷44/۶۰۰ میلی ــر مبل توانی
ــغ  ــوق مبل ــغ ف ــه از مبل تخصیــص داده شــد ک
۱۸۳/۰۰۰ میلیــون ریــال آن تــا پایــان شــهریور 

دریافــت و جــذب گردیــد«.
افســانه عســگری در ادامــه اقدامــات انجــام 
ــرکت  ــی ش ــت مالیات ــاط وضعی ــده در ارتب ش
توزیــع نیــروی بــرق اســتان د ۶ ماهــه اول 
ــود:  ــوان نم ــل عن ــرح ذی ــه ش ــال۱4۰۰ را ب س
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی ــال اظهارنام »ارس
ــه  ــال اظهارنام ــال ۱۳99، ارس ــارم س دوره چه
ســال  اول  دوره  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
ــد  ــر درآم ــات ب ــه مالی ــال اظهارنام ۱4۰۰، ارس
عملکــرد ســال ۱۳99، اعتــراض بــه مبلــغ زیــان 
تشــخیص عملکــرد ســال ۱۳9۸ بــا ارائــه اســناد 
و مــدارک مربوطــه از طریــق توافــق بــا رئیــس 
ــراض  ــاد، اعت ــتان خرم آب ــی شهرس ــور مالیات ام
ــال  ــخیصی س ــوق تش ــات حق ــغ مالی ــه مبل ب
۱۳9۵ بــا ارائــه اســناد و مــدارک از طریــق 
ــتان  ــی شهرس ــور مالیات ــس ام ــا رئی ــق ب تواف
ــور  ــال مذک ــوق س ــات حق ــه مالی ــاد ک خرم آب
ــت و در خصــوص  ــال کاهــش یاف ــر ری ــه صف ب
مبلــغ مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده مطالبــه 
شــده موضــوع اوراق اجرایــی چهــار دوره ســال 
۱۳94 بــا ارائــه اســناد و مــدارک مربوطــه 
ــی و  ــور منتف ــه شــده ســال مذک بدهــی مطالب
ــی جلوگیــری به عمــل  ــات اجرای از انجــام عملی

ــت«.  ــده اس آم

عملکرد مالیاتی نیمه نخست 
سال جاری شرکت توزیع برق لرستان 
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شهرستان ها

عملکرد تابستانی مدیریت توزیع برق 1 شهرستان خرم آباد 
مدیــر توزیــع بــرق1 شهرســتان خرم آبــاد 
ایــن  ارائــه عملکــرد  بــه  در گزارشــی 
ــت در ســه ماهه دوم ســال 1400  مدیری
ــه دوم  ــه ماه ــت: »در س ــت و گف پرداخ
افزایــش  بــه  توجــه  بــا   1400 ســال 
ــی های  ــال خاموش ــرق و اعم ــرف ب مص
ناشــی از مدیریــت بار در ســطح کشــور، 
ــاز  ــای غیرمج ــا برق ه ــارزه ب ــرورت مب ض
و  غیرمجــاز  رمزارزهــای  ویــژه  بــه  و 
بیش تــری  اهمیــت  آن هــا  جمــع آوری 
پیــدا کــرد. در همیــن راســتا ایــن مدیریت 
خدمــات  پرســنل  تمامــی  بســیج  بــا 
و  مالــی  بهره بــرداری،  مشــترکین، 
اداری و ... و به ویــژه بــا تــاش و پیگیــری 
ــه شناســایی و  اداره حراســت موفــق ب
ــزارز  ــتگاه رم ــداد 207 دس ــع آوری تع جم
 259640 انــرژی  بــرآورد  بــا  غیرمجــاز 
ــی  ــارت و مصرف ــرآورد خس ــووات و ب کیل
ــال در ســه  ــون ری 3.326.026.109 میلی

ــد«. ــوق گردی ــه ف ماه
مهــران امیــری تصریــح کــرد: »در مجمــوع 
از ابتــدای ســال تــا پایــان شــهریورماه 
ســال جاری تعــداد 317 رمــزارز غیرمجــاز 
و  جمــع آوری  مدیریــت  ایــن  توســط 
و  وارده  اخــذ خســارت  پرونــده جهــت 
در  گردیــد.  تشــکیل  قضایــی  پیگیــری 
همیــن راســتا توزیــع بــرق 1 خرم آبــاد 
در اوج مصــرف تابســتان بــا تشــکیل 5 
اکیــپ اجرایــی و عملیاتــی اقــدام بــه 
بازدیــد و سرکشــی از ادارات در ســاعات 
صبــح و بعــد از ســاعات اداری به منظــور 
رصــد مصــرف بــرق و خامــوش بــودن 
مصــارف غیرضــروری برقــی و نیــز تنظیــم 
دمــای مصــارف سرمایشــی براســاس 
کــه  نمــود  صــادره  دســتورالعمل های 
تعــداد 60 اداره و بانــک مــورد بازدیــد و 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــا ب ــدد از آن ه ــرق 17 ع ب

ــد«. ــع گردی ــرف قط ــوی مص ــت الگ رعای
وی ادامــه داد: »هم چنیــن تعــداد 170 
ــرار  ــد ق ــه مــورد بازدی واحــد تجــاری روزان
گرفــت کــه ضمــن قطــع بــرق واحدهــای 
تجــاری کــه مصــارف باالتــر از الگــوی 
ــه دیگــر  مصــرف داشــتند تذکــرات الزم ب
ــدت  ــن م واحدهــا داده شــد. در طــی ای
ــت  ــن مدیری ــرق ای ــوارض ب ــب ع و در قال
ضمــن تقویــت شــبکه بــرق روســتاهای 
تجــره  قلعــه ســنگی،  پاپــی خالــدار، 
ســادات، ده نــوروز و ایمان آبــاد بــا نصــب 
5 دســتگاه پســت هوایــی 500 و 100 
کیلوولــت آمپــر، بــا احــداث  250 متــر 
شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی روســتای 
ــد کــه در  ــز اصــاح گردی ــدار نی ــی خال پاپ
ــون  ــر 4500 میلی ــاری بالغ ب مجمــوع اعتب

ــال اســتفاده شــده اســت«. ری
امیــری بــا بیــان این کــه در طــی دوره 
ولتــاژ  ضعــف  رفــع  به منظــور  و  فــوق 
ــه  ــدام ب ــهری اق ــق ش ــترکین مناط مش
در  هوایــی  پســت  دســتگاه   9 نصــب 

مناطــق مختلــف شــهری  بــا احــداث 
متوســط  فشــار  شــبکه  متــر   180
بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  مجمــوع  در 
18000.000 میلیــون ریــال شــده اســت، 
اظهــار داشــت: »در ایــن مــدت بــا احــداث 
و  متوســط  متــر شــبکه فشــار   2900
و  ضعیــف  فشــار  شــبکه  متــر   1500
نصــب دو دســتگاه پســت هوایــی 25 
ــاری  ــا اعتب ــوع ب ــر در مجم ــت آمپ کیلوول
ــال روســتاهای  ــون ری ــر 7500 میلی بالغ ب
ــه  ــراب نورک ــو و س ــد نح ــرق صی ــد ب فاق
از نعمــت بــرق برخــوردار شــدند. جهــت 
بــرق  تامیــن  امــکان  شــدن  فراهــم 
ایــن  طــی  در  نیــز  جدیــد  متقاضیــان 
مــدت 2500 متــر شــبکه فشــار ضعیــف 
 3500 بالغ بــر  اعتبــاری  بــا  هوایــی 
ــال در نقــاط مختلــف شــهری  میلیــون ری
و روســتایی احــداث و بــه بهره بــرداری 

اســت«. رســیده 
جهــت  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه  تحویلــی  بــرق  کیفیــت  بررســی 

مشــترکین ولتــاژ 230 مشــترک شــهری 
و روســتایی بررســی و مــورد پایــش قــرار 
ــا توجــه  ــرد: »ب ــوان ک ــه اســت، عن گرفت
ــترکین  ــدد مش ــت های متع ــه درخواس ب
در نقــاط مختلــف شــهری جهــت رفــع 
حریــم شــبکه های بــرق در طــی ایــن 
فشــار  پایــه  اصلــه   30 تعــداد  مــدت 
و  جابه جــا  متوســط  فشــار  و  ضعیــف 
ــری  ــبکه و جلوگی ــم ش ــع حری ــن رف ضم
ایــن  مشــکل  احتمالــی  خطــرات  از 
ــن  ــد. هم چنی ــع گردی ــز رف ــترکین نی مش
در ایــن مــدت جهــت رفــع مشــکل معابــر 
و  زاغــه  خرم آبــاد،  شــهرهای  ســطح 
المــپ،  انــواع   273 تعــداد  بیران شــهر 
35 عــدد انــواع چــک و ایگناتــور و 33 
دســتگاه ســاعت نجومــی تعویــض یــا 

اصــاح شــده اســت«.
مدیــر توزیــع بــرق 1 مرکز لرســتان با بیان 
این کــه در حــوزه خدمــات مشــترکین نیــز 
ــره  ــداد 540 فق ــوق تع ــدت ف ــی م در ط
ــداد 479 دســتگاه  ــذار و تع انشــعاب واگ
کنتــور نصــب شــده اســت، تصریــح کــرد: 
فقــره   180 نــام،  تغییــر  فقــره   450«
اشــتراک طــرح در کمیســیون اصاحــات 
98 فقــره اســتعام از شــهرداری ها نیــز 
صــورت گرفتــه اســت و در ایــن مــدت 
تعــداد 4573 انشــعاب عــادی و دیمانــدی 
نیــز مــورد تســت قــرار گرفته انــد کــه 
تعویــض  معیــوب  کنتــور  دســتگاه   77
ــدت  ــن م ــن در ای ــت. هم چنی ــده اس ش
غیرمجــاز  انشــعاب  فقــره   310 تعــداد 
شناســایی و جمــع آوری شــد کــه مبلــغ 
بابــت خســارت  ریــال   میلیــون   1060
بــه شــبکه و بــرآورد مصرفــی دریافــت 
گردیــده و تعــداد 107 فقــره بــا خریــد 
انشــعاب بــرق بــه انشــعاب مجــاز تبدیــل 

ــدند«. ش

عملکرد مدیریت توزیع برق دورود در تابستان 1400
بــرق  توزیــع  مدیــر 
دورود  شهرســتان 
گزارشــی  ارائــه  بــا 
طراحــی  اداره  عملکــرد 
مدیریــت  ایــن  نظــارت  و 
نخســت  ســه ماهه  در 
این گونــه  را  ســال جاری 
 3 »نصــب  برشــمرد: 
ترانســفورماتور  دســتگاه 
چغابــدار،  روســتاهای 
ــا  ــاد علی ــاد، بهرام آب بنک آب
جهــت رفــع کاهــش تلفات 
انــرژی و کاهــش ضعــف 
ــر  ــاژ، احــداث 1714 مت ولت
ضعیــف  فشــار  شــبکه 
و  روســتایی  و  شــهری 
پایــه  اصلــه   20 نصــب 

ــد و  ــان جدی ــرای متقاضی ــف ب فشــار ضعی
جلوگیــری از اخــذ انشــعاب غیرمجــاز و 
ــاط  ــراغ 124 در نق ــتگاه چ ــداث 2 دس اح

روســتا«. و  شــهر  مختلــف 
عبدالــه ســاجدی در ادامــه نگاهــی هــم 
ــرداری داشــت و  ــرد اداره بهره ب ــه عملک ب
ــن واحــد پرداخــت و  ــف ای ــه شــرح وظای ب
ــق  ــدادی از مناط ــم تع ــع حری ــت: »رف گف
پرخطــر در ســطح شــهر و روســتا بــه 
خاطــر جلوگیــری از خطــرات احتمالــی 
ناشــی از بــرق گرفتگــی )خیابــان فیــاض 
شــریف آباد  روســتای  کاغــه،  بخــش، 
و اصــاح کامــل کابــل هــای شــبکه(، 
بلنــد  درختــان  شــاخه زنی  و  هــرس 
تامیــن  و  همشــهریان  رضایــت  جهــت 
و  اتصــال  از  جلوگیــری  و  پایــدار  بــرق 
ــر جهــت  ــداوم معاب ــد م خاموشــی، بازدی
رفــع خاموشــی و اقداماتــی بدیــن شــرح 
توســط ایــن مدیریــت انجــام گرفتــه: نصــب 
40 عــدد دســتگاه چــراغ در ســطح شــهر 
و روســتا و ســرویس 879 عــدد دســتگاه 
چــراغ در ســطح شــهر و روســتا، احــداث 

ــس جهــت اصــاح  ــو تران ــک دســتگاه ات ی
روســتای  فیــدر  مســیر  ولتــاژ  ضعــف 

تنــوردر«.
وی عملکــرد دفتــر حقوقی مدیریــت توزیع 
بــرق دورود را نیــز این گونــه ارزیابــی کــرد: 
ــتا  ــهر و روس ــطح ش ــه س ــد روزان »بازدی
جهــت شناســایی و جمــع آوری برق هــای 
غیرمجــاز به ویــژه بیت کویــن بــا دســتور 
ــت،  ــس امنی ــی پلی ــتان و هماهنگ دادس
برگــزاری جلســه ایمنــی داربســت کاران و 
ــه کارگــران و ســایر اصنــاف جهــت  اتحادی
رعایــت حریــم خطــوط بــا پلیــس امنیــت و 
ــا حضــور مســئول  ــاف ب ــاق اصن رئیــس ات
بــا اخــذ دســتور از دادســتان،  ایمنــی 
بازدیــد مــداوم از مغازه هــای ضایعاتــی 
ســطح شــهر بــا اخــذ دســتور دادســتان و 
همــکاری نیــروی انتظامــی جهــت کشــف 
ــد  ــی از خری ــروقه و بازدارندگ ــوال مس ام
ــد از مغازه هــای  توســط مال خرهــا و بازدی
تجــاری پرمصــرف ســطح شــهر جهــت 
کنتــرل و کــم کــردن مصــارف آن هــا بــا 

ــای شــفاهی«. اخطاره
اداره  عملکــرد  خصــوص  در  ســاجدی 

اظهــار  نیــز  اندازه گیــری 
 395 »نصــب  داشــت: 
تک فــاز  کنتــور  دســتگاه 
کنتــور  دســتگاه   45 و 
هم چنیــن  و  فــاز  ســه 
دســتگاه   105 تعویــض 
 12 و  تک فــاز  کنتــور 
ــاز  ــور ســه ف دســتگاه کنت
بــا توجــه بــه کمبــود کنتــور 
لــوازم  اصاحــات  و  بــرق 
)تعویــض  اندازه گیــری 
 205  ... و  تختــه  کابــل، 

مــورد«.
بــرق  توزیــع  مدیــر 
دورود  شهرســتان 
ــی  ــرد قســمت ایمن عملک
نیــز  را  مدیریــت  ایــن 
ــه از  ــد روزان ــرد: »بازدی ــام ک ــه اع این گون
شــبکه های فشــار متوســط و ضعیــف، 
اصــاح ارت هــای معیــوب و ســرقت شــده 
6 عــدد، جوشــکاری درب تابلــو و زیرچیــن 
مــوارد  شناســایی  عــدد،   10 آن هــا 
خطــر و اعــام آن بــه واحــد حقوقــی و 
نیــروی  هماهنگــی  بــا  صورت جلســه 
انتظامــی و اخطــار بــه آن هــا، ارســال 
رعایــت  جهــت  شــهرداری  بــه  نامــه 
ــداوم  ــد م ــرق، بازدی ــبکه های ب ــم ش حری
ــه  ــن و توجی ــاط خطرآفری و شناســایی نق
صورت جلســه  و  منطقــه  دو  اهالــی 
بــا هماهنگــی  حقوقــی  دفتــر  توســط 
ارســال  انتظامــی،  نیــروی  ماموریــن 
فایل هــای آموزشــی ایمنــی در فضــای 
شهرســتان،  ســطح  مردمــی  مجــازی 
ــتای  ــت روس ــط 20 کیلوول ــم خ ــع حری رف
و  روســتا  منــازل  از  خطــر  رفــع  و  ازنــا 
ــا  ــی ب ــت مذهب ــت هیئ ــور موق نصــب کنت
رعایــت اصــول ایمنــی در مــاه محــرم و 
توزیــع بروشــورهای ایمنــی بیــن متولیــان 

هیــات«. و  موکب هــا 

ــرق شهرســتان دلفــان در تشــریح  مدیــر توزیــع ب
ایــن   ۱4۰۰ ســال  دوم  ماهــه  ســه  عملکــرد 
مدیریــت گفــت: »طــی ســه ماهه دوم ســال جاری 
ــا تــاش و پیگیــری فــراوان تعــداد ۲۰ دســتگاه  ب
ماینــر )دســتگاه اســتخراح رمــزارز( غیرمجــاز طــی 
۲ مرحلــه پــس از طــی مراحــل قانونــی شناســایی 

ــد«. ــع آوری گردی و جم
فخرالدیــن حســن پوریان هم چنیــن بــه بحــث 
روســتاهای فاقــد بــرق اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: »عملیــات برق رســانی بــه ۵ روســتای 
ــت  ــا جدی ــخت گذر ب ــتانی و س ــرق کوهس ــد ب فاق
ــان  ــه پای ــن ب ــان ممک ــن زم ــام در کوتاه تری تم
رســید و بیــش از ۵۰ خانــوار از نعمــت بــرق 

ــدند«. ــودار ش برخ
ــتگاه  ــش از ۱۰۰ دس ــب بی ــه نص ــه ب وی در ادام
ــرق 4 روســتا در  چــراغ و اصــاح کامــل شــبکه ب
قالــب طــرح جهــادی بهســازی روســتا اشــاره کــرد 
و گفــت: »نصــب بیــش از ۳ دســتگاه سکشــن الیزر 
و یک دســتگاه سکیســونر گازی از دیگــر اقدامــات 
صــورت گرفتــه توســط ایــن مدیریــت اســت کــه 
ــداری شــبکه شهرســتان افزایــش  ــن کار پای ــا ای ب

می یابــد«.
ــش از ۸  ــداث بی ــه اح ــان ب ــن پوریان در پای حس
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط داخلــی شــهرک 
صنعتــی ســراب غضنفــر اشــاره کــرد و افــزود: »در 
حــال حاضــر زیرســاخت بــرق در شــهرک مذکــور 

فراهــم اســت«.

نگاهی به عملکرد سه ماهه 
تابستان برق نورآباد
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اقدامات جهادی مدیریت توزیع برق ازنا

بــا اشــاره  ازنــا  مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان 
بــه طــرح بهســازی روســتاهای جهــت اصــاح و 
ــای  ــاح پایه ه ــامل اص ــرق ش ــبکه ب ــازی ش بهینه س
فرســوده و نصــب پایه هــای جدیــد و هم چنیــن 
احــداث پســت هوایــی جدیــد جهــت برطــرف کــردن 
ضعــف ولتــاژ، طــرح توســعه روســتا و اصــاح و نصــب 
ــدف  ــا ه ــرح ب ــت: »ط ــار داش ــر، اظه ــنایی معاب روش
ــدت  ــه م ــتاها ب ــاز روس ــد و نی ــازی می باش بهینه س
ــن  ــود و در ای ــده می ش ــده دی ــال آین ــا ۱۵ س ۱۰ ت
مــدت شــبکه بــرق به صــورت پایــدار می باشــد و 

ــد«. ــاح ندارن ــه اص ــاز ب نی
اســماعیل احمــدی افــزود: »در فــاز اول روســتای 
ســیوله انجــام شــد و در فــاز دوم ۱۰ روســتا در 
ــا کنــون ۳ روســتا  ــرار گرفــت کــه ت ــدام ق دســت اق
روســتا  و هفــت  انجــام شــده  کامــل  به صــورت 

اقــدام می باشــد«. باقیمانــده و در دســت 
ــورت  ــات ص ــی از اقدام ــان برخ ــه بی ــه ب وی در ادام
ــا  ــت و آن ه ــال جاری پرداخ ــتان س ــه در تابس گرفت
متــر   ۱۲۰۰ »احــداث  برشــمرد:  این گونــه  را 
شــبکه فشــار متوســط جهــت توســعه روســتای 
ــی  ــت هوای ــتگاه پس ــب دو دس ــق، نص ــش جاپل بخ
روســتاهای گنجــه و کلکلــه، احــداث ۱۰۰۰ متــر 
ــد،  ــترکین جدی ــت مش ــف جه ــار ضعی ــبکه فش ش
ــه  ــط ب ــار متوس ــبکه فش ــازی ش ــاح و بهینه س اص
میــزان ۵ کیلومتــر ســطح شهرســتان جهــت قابلیــت 
ــان شــبکه، اصــاح و بهینه ســازی روســتاهای  اطمین
ــرح  ــتا، ط ــداد ۳ روس ــه تع ــادی ۱4۰۰ ب ــرح جه ط
نیرورســانی احــداث ۷ کیلومتــر خــط فشــار متوســط 
و نصــب ۲۵ دســتگاه ترانســفورماتور جمعــاً بــه قــدرت 
4۰ مــگاوات جهــت تأمیــن بــرق چاه هــای کشــاورزی 
دام پــروری،  )گلخانــه،  اشــتغال زایی  طــرح  و 
پــرورش ماهــی و ...(، احــداث شــبکه روشــنایی 

ــر،  ــول ۵۰۰ مت ــه ط ــام ب ــهدای گمن ــوار ش ــر بل معاب
ــوردار، اصــاح  ــار دســتگاه سکســیونر موت نصــب چه
ــداد  ــه تع ــتا ب ــهر و روس ــطح ش ــر س ــای معاب چراغ ه
۵۰۰ دســتگاه، یــک در میــان کــردن چراغ هــای 
ــراغ  ــل چ ــراغ، تعدی ــتگاه چ ــواری ۶۷۵ دس ــر بل معاب
روشــنایی معابــر ۳۲۰ دســتگاه، تنظیــم ســاعت 
فرمان هــای نجومــی ۱۵۸ دســتگاه، تعویــض ســاعت 
فرمان هــای نجومــی معیــوب ۸۳ دســتگاه، تعمیــرات 
ــر،  ــزار ۲۳۵ کیلومت ــی نرم اف ــای خروج ــبکه برمبن ش
عــدد، شست وشــوی  مقــره ۱۸۰  انــواع  تعویــض 
چراغ هــای معابــر ســطح روســتاها و شــهر ۲۶۵  
مــورد، تعــداد انشــعابات واگــذار شــده ۱9۲ اشــتراک، 
ــه ۱۸9 اشــتراک، انشــعابات  ــداد انشــعابات منصوب تع
غیرمجــاز جمــع آوری شــده مشــهود ۱۶ مــورد، 
انشــعابات غیرمجــاز جمــع آوری شــده نامشــهود 
ــن(،  ــت کوی ــتخراج )بی ــر اس ــف ماین ــورد، کش ۲ م
جهــت  تابلوهــا  فلــزی  آالت  یــراق  جوشــکاری 
ــورد  ــت ۳۰۰ م ــورد و ثب ــرقت ۵۳ م ــری از س جلوگی
ــی مشــترکین  ــوازم برق ــه ل ــده خســارت وارده ب پرون

ــرق«. ــع ب ــی از قط ــانات ناش ــت نوس به عل
احمــدی در پایــان خاطرنشــان کــرد: »تــا کنــون ۱۲ 
مزرعــه اســتخراج رمــز ارز کشــف شــده کــه از ایــن 
ــن  ــه ای ــای مجدان ــا پیگیری ه ــورد آن ب ــداد ۵ م تع
ــول و  ــاً وص ــه تمام ــدور اجرائی ــل از ص ــت قب مدیری
ــا دســتور مدیرعامــل ۵۰ درصــد اخــذ و مابقــی  یــا ب
تقســیط و در حــال وصــول می باشــند. هم چنیــن 
دادگســتری  در  شــکوائیه  عاوه بــر  آن  مــورد   ۶
ــول  ــوال منق ــده و ام ــت ش ــه ثب ــتان، اجرائی شهرس
خــودرو،  مالکیــت،  )اســناد  آنــان  غیرمنقــول  و 
ــورد  ــک م ــده و ی ــف گردی ــی( توقی حســاب های بانک
نیــز در حــال پیگیــری جهــت وصــول و انجــام 

ــد«. ــت می باش ــه ثب ــی اجرائی ــل قانون مراح

فعالیت های تابستان 1400 مدیریت توزیع برق شهرستان پل دختر
ــا  ــر ب ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــت توزی مدیری
ــال ۱4۰۰  ــه دوم س ــه ماه ــه در س ــان این ک بی
در فصــل تابســتان کــه اوج بحــران صنعــت 
بــرق بــود توزیــع بــرق شهرســتان پل دختــر 
جهــت مقابلــه بــا رمــز ارزهــای غیرقانونــی 
کــه از شــبکه هــای برق رســانی سواســتفاده 
می کردنــد بیــش از 4۲ عملیــات بازرســی در 
معیــت ضابطیــن قضایــی و اکیپ هــای عملیاتــی 
ــار  ــت، اظه ــام داده اس ــتان انج ــطح شهرس در س
ــن  ــا ام ــا ضمــن ن ــن عملیات ه داشــت: »طــی ای
نمــودن شــرایط موجــود بــرای سواســتفاده گــران 
شــبکه های برق رســانی، موفــق بــه کشــف و 
ــازل  ــاز در من ــر غیرمج ــتگاه ماین ــط ۲۸ دس ضب
ایــن  در  کــه  گردیــد  مشــترکین  مســکونی 
ــی  ــی و انتظام ــا همــکاری مراجــع قضای راســتا ب
مراحــل  ســیر  جهــت  قضایــی  پرونده هــای 
ــت«. ــرار گرف ــری ق ــورد پیگی ــی تشــکیل و م قانون

ــه در  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر متش پ محمدطاه
ــی  ــرق و صرفه جوی ــرف ب ــت مص ــت مدیری جه
بهینــه اقدامــات خوبــی صــورت پذیرفتــه اســت، 
گفــت: »بــرای آگاه ســازی همشــهریان در ســطح 
فضــای مجــازی و رســانه های خبــری شهرســتان 
ــت  ــای آموزشــی مدیری به صــورت مســتمر پیام ه
اطــاع  بــار  اوج  در  صرفه جویــی  و  مصــرف 
رســانی گردیــد و بــا تشــکیل کارگروه هــای فنــی 
و تخصصــی در ســطح ادارات خدمــات مشــترکین، 
ــی  ــرداری و مال ــارت، بهره ب ــی  و نظ اداره مهندس
ادارات  بــه  شــده  تشــکیل  اکیپ هــای  اداری 

ــوده و  ــه نم ــر مراجع ــتان پل دخت ــطح شهرس س
به صــورت مســتمر وضعیــت مصرفــی ادارات را 

ــد«. ــری نمودن ــش و پیگی پای
ــات  ــه اقدام ــر حــوزه شهرســتان ازجمل ــن مدی ای
موثــر دیگــری کــه در حــوزه صرفه جویــی و 
مدیریــت مصــرف بــرق در ســطح شهرســتان 
پل دختــر انجــام شــد را ســخنرانی پیــش از 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــه عن ــاز جمع ــای نم خطبه ه
»در ایــن ســخنرانی گزارشــی از وضعیــت موجــود 
صنعــت بــرق و اقدامــات انجــام شــده بــرق 
ــز  ــی می ــن برپای ــد و هم چنی ــان ش ــر بی پل دخت
ــح کارشناســان  ــه و توضی ــاز جمع ــت در نم خدم
توزیــع بــرق و رســیدگی بــه درخواســت های 

ــوه  ــی و نح ــه جوی ــا صرف ــه ب ــن در رابط مراجعی
بیــن  برشــورهای آموزشــی  درســت مصــرف 

ــد«. ــع گردی ــزاران توزی نمازگ
راســتای  در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــانی  ــات برق رس ــتایی عملی ــانی های روس برق رس
بــه روســتاهای شــهید شــکرا... و پشــت تنــگ در 
حــال انجــام می باشــد و همین طــور اصــاح 
طالقانــی،  گل گل،  بــاغ  روســتاهای  شــبکه 
ــوش انجــام گرفتــه  اســام آباد، چــم مــورت و هل
ــی  ــوزه خدمات ده ــرد: »در ح ــح ک ــت، تصری اس
ــه فــروش  ــه مشــترکین تعــداد ۲۱4 انشــعاب ب ب
ــف  ــتراک در ردی ــورد اش ــداد ۱۲ م ــیده و تع رس
قــرار گرفتــه اســت. هم چنیــن بیــش از ۳۰ 

هــزار قرائــت کنتــور مشــترکین عــادی و ۲۲۰۰ 
قرائــت در حــوزه دیمانــدی انجــام شــده و 
نزدیــک بــه ۶۰۰۰ گــزارش ریمــارک ثبــت 

ــت«. ــده اس ش
ــون  ــه ۱4۰ میلی ــک ب ــزود: »نزدی ــور اف متش پ
ــور  ــه و همین ط ــورت گرفت ــرآورد ص ــان ب توم
ــت  ــن مدیری ــه در ای ــه ماه ــول س ــغ وص مبل
نزدیــک بــه ۳۵ میلیــارد ریــال بــوده اســت و در 
ایــن مــدت نزدیــک بــه ۱۵۰۰ دســتگاه کنتــور 
عــادی و دیمانــدی تســت و تعداد ۲۲۰ دســتگاه 
دســت کاری  و  معیــوب  اندازه گیــری  لــوازم 
ــداد  ــن تع ــده اســت، همچنی ــض ش ــده تعوی ش
۳۰ انشــعاب غیرمجــاز شناســایی و اصــاح 

شــده اســت«.
مدیریــت توزیــع بــرق پل دختــر دیگــر اقدامــات 
ــه  ایــن مدیریــت در تابســتان امســال را این گون
عنــوان کــرد: »۱۸ مــورد رفــع حریــم شــبکه ۲۰ 
ــی  ــس هوای ــتگاه تران ــب ۱۰ دس ــت، نص کیلوول
جهــت بهبــود ضعــف ولتــاژ ۳۸۰ مشــترک، 
ــدار جهــت  ــل خودنگه ــر کاب احــداث 4۵۰۰ مت
ــاح  ــت اص ــف جه ــار ضعی ــبکه فش ــل ش دوب
ــه  ــترکین، ب ــی مش ــوان مصرف ــردن ت ــاال ب و ب
میــزان ۱9۵ کیلومتــر تعمیــر شــبکه فشــار 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــر تعمی ــط و ۵۱ کیلومت متوس
ضعیــف و تعمیــر ۸4 دســتگاه ترانــس هوایــی و 
نصــب و تعمیــر نزدیــک بــه ۱۰۰۰ مــورد چــراغ 
روشــنایی در معابــر شــهری و روســتایی جهــت 

ــردن امنیــت عمومــی«. ــاال ب ب

عملکرد تابستانی مدیریت توزیع برق الیگودرز

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان الیگــودرز اقدامــات صــورت 
ــه  ــت را این گون ــن مدیری ــرداری ای ــه در حــوزه بهره ب گرفت
عنــوان کــرد: »نصــب سکســیونر جهــت حفاظــت شــبکه 
تعــداد ۲ دســتگاه، راه انــدازی سکشــن الیزر تعــداد ۶ 
دســتگاه در ســطح شــهر و روســتا، کابل کشــی و اصــاح 
ــایت  ــران، س ــش، دوزان، تی ــتاهای فرس ــبکه های روس ش
ــای  ــت فیدره ــک، ثب ــد، آب باری ــکان بزنوی ــی توت تلویزیون
ــاد،  ــدر برناب ــش و فی ــدر فرس ــاد، فی ــد خان آب ــی س بحران
ــاد،  ــد خان آب ــی س ــای بحران ــبکه های فیدره ــرات ش تعمی
ــی  ــول آباد، جابه جای ــاد و ش ــدر برناب ــش و فی ــدر فرس فی
 ۶ تعــداد  شهرســتان  ســطح  بــار  فــول  ترانس هــای 
ــان  ــدای خیاب ــورد ابت ــر ۳ م ــون خط ــع کان ــتگاه، رف دس
ــتای  ــام زاده، روس ــک ام ــش نزدی ــتای فرس ــردو، روس گ
ــهری  ــترکین ش ــاژ مش ــف ولت ــاح ضع ــره، اص ــال فه چ
و روســتایی طــرح چــاوش ۹۹ مشــترک، تعــادل بــار 
پســت های نامتعــادل ۱۲ پســت در ســطح شــهر و روســتا، 
ــی تعــداد ۲۳ مــورد و پیگیــری  ــم غیرقانون شناســایی حری

ــورد«. ــداد ۵ م ــم تع ــع حری رف
اصغــر ســرلک در ادامــه ســایر فعالیت هــای انجــام شــده 
ــوده و  ــای فرس ــع آوری پایه ه ــمرد: »جم ــه برش را این گون
صدمــه دیــده تعــداد ۹ مــورد، آمــوزش در حــوزه اچ ای ســی 
بــرای کارشناســان ۶ ســاعت، تکنســین ها ۹ ســاعت 
نجومــی  ســاعت  تنظیــم  ســاعت،   ۶۰ ســیم بان ها  و 
ــرات  ــتگاه، تعمی ــداد ۸۵ دس ــتان تع ــطح شهرس ــر س معاب
ــر ۳۰۰  ــنایی معاب ــوص روش ــی در خص ــای مردم آدرس ه
ــامل  ــورد ش ــتایی ۲ م ــر روس ــتم معاب ــورد، نصــب سیس م
ــم درب  ــکاری و ترمی ــوه، جوش ــیان و ه ــتاهای خرس روس
ــورد،  ــداد ۱۲ م ــهر تع ــطح ش ــده س ــرقت ش ــای س تابلوه
تعویــض و اصــاح ارت الکتریکــی و حفاظتــی ســطح 
شــهر تعــداد ۴۵ مــورد، تعویــض کابــل خروجــی پســت ها 
ــفورماتورهای  ــزات ترانس ــرویس تجهی ــورد، س ــداد ۴ م تع
ــاح  ــت ها و اص ــی پس ــورد، زیرچین ــداد ۶ م ــی تع عموم

کانــون خطــر تعــداد ۱۵ مــورد و اصــاح و تعویــض 
روســتاهای  زمــرد،  مجتمــع  ســوخته  ترانســفورماتور 

ــول آباد«. ــاس ش ــی چ ــه و گل سربیش
وی در ادامــه اقدامــات انجــام گرفتــه در بحــث مهندســی 
و نظــارت را نیــز بــه شــرح ذیــل عنــوان نمــود: »شــروع 
عملیــات برق رســانی بــه روســتاهای تــازه تأســیس 
عملیــات  شــروع  حســین آباد،  و  مرادآبــاد  نورآبــاد، 
ــتایی در  ــر روس ــراغ معاب ــتگاه چ ــداد ۳۰۰ دس ــب تع نص
بخش هــای ذلقــی، بربــرود شــرقی و بربــرود غربــی، 
نصــب پایــه جهــت مشــترکین جدیــد شــهری و روســتایی 
تعــداد ۴۳ اصلــه، کابل کشــی مشــترکین جدیــد شــهری و 
روســتایی بــه متــراژ ۲۴۱۰ متــر، پیگیــری اجــرا و تکمیــل 
احــداث ۶۰۰ متــر شــبکه فشــار متوســط در ناحیــه صنعتــی 
چمــن ســلطان و احــداث شــبکه فشــار متوســط مســکن 

ــه«. ــداد ۱۵ پای ــاز ۲ و نصــب تع ــر ف مه
ســرلک در ادامــه بــه اقدامــات حــوزه حقوقــی نیــز گریــزی 
زد و گفــت: »پیگیــری تعــداد ۱۴ مــورد صورت جلســه 
ــر و  ــراژ ۲۴۰۰ مت ــه مت ــر ب ــل معاب ــیم و کاب ــرقت س س
طــرح شــکایت در دادســرا، طــرح تعــداد ۵ مــورد شــکایت 
بــرق غیرمجــاز جهــت اســتفاده از رمــز ارز، تعــداد ۳ فقــره 
شــکایت های تخریــب، افتــرا ... و هم چنیــن پیگیــری 
ــداد  پرونده هــا در جلســات دادگاه، کشــف و جمــع آوری تع
۲۹ دســتگاه ماینــر مرتبــط بــه اســتخراج رمــز ارز و طــرح 
شــکایت علیــه متخلفیــن اســتفاده کننــده از اشــتراک های 
ــای  ــره از پرونده ه ــداد ۶ فق ــول تع ــرا، وص ــوق در دادس ف
اســتخراج رمــز ارز، دســتگیری تعــداد ۴ نفــر ســارق ســیم 
ــرقت  ــه س ــره دادنام ــداد ۹ فق ــدور تع ــرق، ص ــل ب و کاب
ســیم، تخریــب، برق هــای غیرمجــاز و ...، بازیــد از مراکــز 
خریــد و فــروش ضایعــات ســطح شــهر بــه همــراه نیــروی 
ــری  ــت پیگی ــه جه ــدور اجرائی ــت ص ــی و درخواس انتظام
ــز  ــده اســتخراج رم ــره پرون ــداد ۱۰ فق وصــول جریمــه تع

ــت«. ــق اداره ثب ارز از طری
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اقدامات مدیریت توزیع برق1 شهرستان بروجرد در تابستان 1400

مدیــر توزیــع بــرق۱ شهرســتان بروجــرد عملکــرد 
ایــن مدیریــت در تابســتان ســال جاری را بــه 
ــم  ــزاری مراس ــرد: »برگ ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  عاشــورا  زیــارت 
بهداشــتی در فضــای بــاز، واکســینه نمــودن 
پرســنل در مقابــل ویــروس کرونــا، احــداث 4۸۰۰ 
متــر شــبکه فشــار متوســط جهــت جداســازی 4 
ــای  ــه نام ه ــر ب ــرق مای ــرد از ب ــتای بروج روس
کهریــز، ســنگ ســفید، ملک آبــاد و دورودگــردان، 
احــداث، اصــاح و بهینه ســازی شــبکه فشــار 
متوســط روســتایی دهنــو مقدســی و رفــع حریــم 
ــه طــول  ــازل مســکونی روســتا ب ۱۰۰ درصــد من
ــت و  ــه دار ۲۰ کیلوول ــل فاصل ــا کاب ــر ب ۱۳۰۰ مت
ــی در  ــی عموم ــت هوای ــتگاه پس ــداث ۵ دس اح
نقــاط مختلــف شــهر و روســتا جهــت تأمیــن بــرق 

ــاژ«. ــت ولت ــع اف ــد و رف ــان جدی متقاضی
ایــن  اقدامــات  ســایر  خســروی  محمدعلــی 
را  ســال جاری  دوم  ســه ماهه  در  مدیریــت 
ــات بهینه ســازی  ــاز عملی ــه برشــمرد: »آغ این گون
شــبکه فشــار متوســط و رفــع حریــم روســتاهای 
ــول  ــه ط ــاص ب ــی و نلخ ــن بن عل ــه محس گوش

ــت  ــدار ۲۰ کیلوول ــل خودنگه ــا کاب ــر ب ۷۷۰ مت
و کابــل فاصلــه دار ۲۰ کیلوولــت، آغــاز عملیــات 
احــداث شــبکه فشــار متوســط و روشــنایی معابر 
توســعه شــهرک صنعتــی شــماره یــک بروجــرد 
بــه طــول دو کیلومتــر، عقــد قــرارداد بــا حــدود 
۸۰ درصــد مشــترکین صنعتــی و کشــاورزی در 
روســتای اجــرای برنامه هــای مدیریــت مصــرف 
ــار ســال ۱4۰۰، نصــب تعــداد  ــام پیــک ب در ای
ــار  ــر ب ــع زی ــل قط ــیونر قاب ــتگاه سکس ۵ دس
ــر  ــتان، تغیی ــف شهرس ــاط مختل ــی در نق هوای
ــی  ــر از شــبکه فشــار متوســط هوای ۷۰ کیلومت
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــک کیلومت ــر ی و تغیی
ــع  ــتگاه پســت توزی ــر ســرویس 4۵ دس و تعمی
دســتگاه   ۶۵۰ ســرویس  و  تعویــض  بــرق، 
ــتان،  ــاط شهرس ــر در نق ــنایی معاب ــراغ روش چ
اندازه گیــری تعــادل بــار و تعــداد ۲۳۵ دســتگاه 
پســت توزیع بــرق شهرســتان، تعــداد انشــعابات 
ــه  ــورد ک ــده 4۰۰ م ــع آوری ش ــاز جم غیرمج
ــه مجــاز تبدیــل شــده  تعــداد ۱۸۰ مــورد آن ب
اســت و تعویــض ۱۸۰ دســتگاه کنتــور معیــوب 

ــاال«. ــای ب و دارای خط
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ــا  ــرد ب ــتان بروج ــرق۲ شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ارائــه گزارشــی اقدامــات ایــن مدیریــت در بهــار 
»اصــاح  برشــمرد:  این گونــه  را  ســال جاری 
فشــار  شــبکه  کیلومتــر   ۱۰ بهینه ســازی  و 
متوســط شــهری و روســتایی، نصــب ۳ دســتگاه 
سکســیونر  دســتگاه  یــک  و  سکشــن الیزر 
ــار  ــبکه فش ــور ش ــاط مان ــش نق ــور افزای به منظ
ــور  ــره به منظ ــدد مق ــض ۱۲۰ ع ــط، تعوی متوس
ــداری شــبکه، نصــب ۱۸  ــش پای اصــاح و افزای
جداســاز،  دســتگاه   ۱۲ و  کات اوت  دســتگاه 
ــه  ــر ب ــول ۱ کیلومت ــه ط ــبکه ب ــی ش جابه جای
ــر  ــون خط ــم و کان ــع حری ــورد رف ــراه 9 م هم
و اصــاح و بهینه ســازی ۳ کیلومتــر شــبکه 
ــراه  ــه هم ــف شــهری و روســتایی ب فشــار ضعی

۲۲ اصلــه جابه جایــی پایــه«.
ایــن  اقدامــات  محمدرضــا خســروی ســایر 
ــرد: »اصــاح و  ــوان ک ــه عن ــت را این گون مدیری
ــراغ  ــتگاه چ ــض۲۰۰۰ دس ــازی و تعوی بهینه س

ــر، ــنایی معاب روش
ــه  ــی ب ــت هوای ــازی ۵۰ پس ــاح و بهینه س اص
همــراه تعویــض اجنــاس مــورد نیــاز، احــداث و 

ــروگاه خورشــیدی خانگــی  ــرداری ۲ نی بهره ب
ــیخ  ــتاهای گل زرد و ش ــی در روس ۵ کیلووات
میــری ســادات، فــروش ۵۷۱ انشــعاب جدیــد 
و نصــب 4۷9 دســتگاه کنتــور مشــترکین 
ــراه  ــه هم ــه ب ــه پای ــداث ۳۵ اصل ــد، اح جدی
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــداث ۲ کیلومت اح
و  بــرق  فاقــد شــبکه  مشــترکین  جهــت 

ــتایی«. ــی روس ــت هوای ــار پس ــداث چه اح
وی در ادامــه اقدامــات فرهنگــی و روابــط 
ــرق شهرســتان  ــع۲ ب ــت توزی ــی مدیری عموم
بروجــرد را نیــز بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
فضــای  کــردن  و ســیاه پوش  »فضاســازی 
ــام محــرم  ــه مناســبت ای ــه ب اداری و نمازخان
ــام  ــزاداری ای ــه و ع ــزاری روض ــر، برگ و صف
محــرم و صفــر ۱4۰۰ بــه همــراه توزیــع 
ــابقه  ــزاری مس ــکاران، برگ ــن هم ــذری بی ن
جهــت  معیشــتی  بســته  تهیــه  و  غدیــر 
نیازمنــدان، تجلیــل از ســادات شــاغل در ایــن 
ــایی  ــر و شناس ــد غدی ــبت عی ــه مناس اداره ب
ادارات  نمونــه  ســیم بانان  از  تقدیــر  و 

مشــترکین«. و  بهره بــرداری 

شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
گزارشــی  ارائــه  بــا  کوهدشــت 
عملکــرد ســه ماهه دوم ســال 1400 
ایــن مدیریــت را بــه شــرح ذیــل عنــوان 
انــرژی 103 میلیــارد  کــرد: »فــروش 
طــول  در  مطالبــات  وصــول  ریــال، 
ــروش  ــال، ف ــارد ری ــاه 56  میلی ــه م س
انشــعاب 365 عــدد، تبدیــل برق هــای 
غیرمجــاز بــه مجــاز 40 فقــره، تشــکیل 
ــه مشــترکین 300   ــده خســارات ب پرون
فقــره، فــروش دیمانــد 8 فقــره، تســت 
کنتــور 4242 مــورد و تعویــض کنتــور 

مــورد«.  253
اقدامــات  دیگــر  لطفــی،  احســان 
صــورت گرفتــه در مدیریــت توزیــع بــرق 
این گونــه  را  کوهدشــت  شهرســتان 
برشــمرد: »کابل کشــی معابــر به طــول 
هوایــی،  به صــورت  کیلومتــر   8.5
جابه جایــی 4 دســتگاه ترانســفورماتور 
بهینــه  تغییــر  به منظــور  عمومــی 
ترانســفورماتورهای  ظرفیت هــای 

و  اصــاح  منطقــه،  بــار  متناســب 
فشــار  شــبکه های  بهینه ســازی 
ــول  ــتایی به ط ــهری و روس ــف ش ضعی
400 کیلومتــر، اصــاح و بهینه ســازی 
شــبکه های فشــار متوســط به طــول 
عــدد   200 تعویــض  کیلومتــر،   300
مقــره ســوزنی و ســیلیکونی، تعویــض 
66 عــدد راس تیــر، اصــاح 130 جمپــر 
ارت  نقــاط  اصــاح  متوســط،  فشــار 
 150 تعــداد  بــه  توزیــع  پســت های 
عــدد، شناســایی و برداشــت اطاعات 
بهره بــرداری  کارشناســان  توســط 
به طــول 800 کیلومتــر و فشــار ضعیــف 
و پســت های  کیلومتــر  به طــول 600 
ــع  ــتگاه، رف ــداد 500 دس ــه تع ــع ب توزی
ضعــف ولتــاژ روســتای بابــا گردعلــی در 
ــا نصــب دو دســتگاه  بخــش طرهــان ب
ــر و  ــت آمپ ــفورماتور 100 کیلوول ترانس
ــا  ــان ب ــاژ کــوی فرهنگی رفــع ضعــف ولت
ترانســفورماتور  یک دســتگاه  نصــب 

آمپــر«. 100 کیلوولــت 

اقدامات سه ماه دوم مدیریت توزیع برق کوهدشت
بــرق  توزیــع  مدیــر 
سلســله  شهرســتان 
ــه در  ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــه  ــتان ۱4۰۰ را این گون تابس
برشــمرد: »نصــب دو پایــه 
ــه  ــوط ب ــط مرب ــار متوس فش
خیابــان ولی عصــر، بازدیــد 
از فیــدر قلعــه مظفــری و 
ــد از  ــی آن، بازدی ــع اتصال رف
بانک هــای ســطح  و  ادارات 
بــرق  قطــع  و  شهرســتان 
دو اداره بــه دلیــل رعایــت 
مصــرف،  الگــوی  نکــردن 
جمــع آوری ۲۵۰ متــر شــبکه 
روســتای  ضعیــف  فشــار 
جوانمــرد،  عباس آبــاد 

ــر  ــتای امی ــی، روس ــان بوعل ــت خیاب ــار پس ــادل ب تع
ســفلی و خیابــان ولی عصــر، بازدیــد از فیــدر مرکــزی 
ــد از ادارات و  ــطام، بازدی ــدر بس ــی فی ــع اتصال و رف
ــرق ۱۵ اداره  ــتان و قطــع ب ــای ســطح شهرس بانک ه
ــاع  ــرف، اط ــوی مص ــردن الگ ــت نک ــل رعای ــه دلی ب
ــوش  ــت خام ــاورزی جه ــاه کش ــه ۲۵۰ چ ــانی ب رس
ــه  ــای ک ــه چاه ه ــا ۱۷ و ب ــاعت ۱۲ ت ــودن از س نم
فعالیــت داشــتند تذکــرات الزم داده شــده، بازدیــد و 
هماهنگــی بــا ۱4 مشــترک خدماتــی جهــت کاهــش 
مصــرف از ســاعت ۱۲ تــا ۲۱، تعویــض بیــش از 
۳۰۰ المــپ معابــر)۵۰، ۷۰ و ۳۵ وات( در ســطح 
شهرســتان، تعمیــر و تعدیــل بیــش از ۱۵۳ دســتگاه 
ــر، واگــذاری ۱۸۸ مــورد انشــعاب عــادی  چــراغ معاب
تک فــاز، 4 مــورد انشــعاب عــادی ســه فــاز و ۶ مــورد 
ــی،  ــای اختصاص ــت طرح ه ــدی جه ــعاب دیمان انش
انجــام ۲۵۵ مــورد خدمــات پــس از فــروش، تشــکیل 
دو مــورد جلســه کمیتــه تامیــن بــرق جهــت بررســی 
طرح هــای اختصاصــی، رفــع حریــم و جابه جایــی 
ــه مشــترکین،  ــات ب ــورد خدم شــبکه، انجــام ۶۸۰ م
دســتگاه   44 و  انشــعاب   ۳ کشــف  و  شناســایی 
ــف  ــرژی تل ــا ان ــرآورد و احص ــزارز و ب ــاز رم غیرمج
شــده بــه میــزان ۳4۵۰۰۰۰ کیلــووات ســاعت، 
ــادی  ــترکین ع ــت مش ــداد ۲9۰ قرائ ــری تع هایلوگی

مشــترکین  قرائــت   ۳۸ و 
ــری  ــت جلوگی ــدی جه دیمان
از صــدور صورت حســاب های 
ــی و  ــغ غیرواقع ــا مبال کاذب ب
 ۲۵۰ تعــداد  انجــام  بــاال، 
ــت  ــاب و ثب ــورد تسویه حس م
خوداظهــاری،  قرائت هــای 
صــدور 4۷ مــورد خدمــات 
پاســخ بــه اســتعامات و ســایر 
ــد  ــان، بازدی ــات متقاضی خدم
مصــارف  تســت  و  رندمــی 
عــادی و دیمانــدی بــه تعــداد 
 ۱4۶ نصــب  مــورد،   ۱4۶۵
اندازه گیــری  لــوازم  مــورد 
بــه  پاســخ گویی  عــادی، 
نیروگاه هــای  متقاضیــان 
خورشــیدی و بازدیــد و بررســی گزارشــات جابه جایــی 
کنتــور، اصــاح کابــل ســرویس، تعویــض کنتــور، تابلو 
ــه قبــوض مشــترکین  ــاز و غیــره، رســیدگی ب ســه ف
معتــرض بــه انــرژی مصرفــی، بازدیــد رندمــی از 
ــی  ــد رندم ــادی، بازدی ــری ع ــوازم اندازه گی ــداث ل اح
ــادی،  ــری ع ــوازم اندازه گی ــازی ل از اصــاح و بهینه س
ــورد و ۲  ــادی ۸۸ م ــری ع ــوازم اندازه گی ــض ل تعوی
مــورد تعویــض دیمانــدی و احــداث و اصــاح و 

دیمانــدی«. اندازه گیــری  لــوازم  بهینه ســازی 
مرادجــان ســپهوند اقدامــات صــورت گرفتــه در 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــز ب ــارت را نی ــی و نظ ــوزه طراح ح
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث ۱۰۰۰ مت ــرد: »اح ــوان ک عن
نقــاط مختلــف شهرســتان، واگــذاری و  ضعیــف 
نصــب ۱۰۰ دســتگاه کنتــور تک فــاز مشــترکین 
ــور ســه  ــد، واگــذاری و نصــب ۱۰ دســتگاه کنت جدی
ــور  ــتگاه کنت ــاح ۵۰ دس ــنگین، اص ــارف س ــاز مص ف
ــبکه ۲۰  ــر ش ــاح ۵۰۰ مت ــترکین، اص ــاز مش تک ف
کیلوولــت روســتای حیدرآبــاد، اصــاح ۳۰۰ متــر 
ــف، اصــاح ۵۰۰  ــاط مختل ــف نق ــار ضعی ــبکه فش ش
دســتگاه چــراغ معابــر نمــرات مختلــف و طــرح 
ــل-  ــد- چغاب ــاد- دکامون ــتاهای عالم آب بهســازی روس
چغابردیــن- طرهانــی علیــا- نصــب ترانــس و احــداث 

ــت«. ــبکه ۲۰ کیلوول ش

فعالیت های تابستانی مدیریت توزیع برق شهرستان سلسله
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شهرستان ها

عملکرد مدیریت  برق رومشکان در سه ماهه دوم سال

شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
اجــرای  این کــه  بیــان  بــا  رومشــکان 
ــبکه  ــازی ش ــادی و بهینه س ــرح جه ط
روســتاهای  شــامل  روســتا   10 در 
ــد  ــد، بازون ــی، دوراهــی بازون عبدالبیگ
مکــی،  چغابــور،  رنگین بــان،  اصــل، 
پادرونــد،  حســین آباد،  رومیانــی، 
اســت،  پدیرفتــه  صــورت  شــیخه آباد 
ایــن  بــرای  شــده  انجــام  اقدامــات 
پروژه هــا را این گونــه برشــمرد: »نصــب 
9 دســتگاه ترانســفرماتور عمومــی، 
متوســط،  فشــار  شــبکه  احــداث 
احــداث شــبکه فشــار ضعیــف، اصاح و 
بهینه ســازی شــبکه فشــار متوســط، 
ــار  ــبکه فش ــازی ش ــاح و بهینه س اص
ضعیــف، اصــاح و بهینه ســازی 213 
معابــر،  روشــنایی  چــراغ  دســتگاه 
فشــار  پایــه  اصلــه   40 جابه جایــی 
عمومــی،  معابــر  داخــل  از  ضعیــف 
مشــخص  مســیرهای  شــاخه زنی 
دســتگاه   2 جابه جایــی  مــورد،   15
پســت فشــار متوســط بــه مرکــز ثقــل 
یــک دســتگاه  تغییــر ظرفیــت  و  بــار 

پســت توزیــع عمومــی در روســتای 
باد«. شــیخه آ

بــه  ادامــه  در  حیدری کیــا  مهــرداد 
ــن مدیریــت  تشــریح ســایر اقدامــات ای
ســال جاری  دوم  ســه ماهه  در 
پرداخــت و اظهــار داشــت: »نصــب یــک 
انشــعاب  در  دســتگاه سکشــن الیزر 
به منظــور  آقاجــان  روســتای  فرعــی 
جلــب  و  شــبکه  پایــداری  افزایــش 
ــورد ارت  ــاح 16 م ــردم، اص ــت م رضای
پســت های  ضعیــف  فشــار  شــبکه 
ــورد  ــذاری 350 م ــی، واگ ــع عموم توزی
 65 جمــع آوری  جدیــد،  انشــعاب 
ــه  ــورد ب ــه 35 م ــاز ک ــعاب غیرمج انش
مجــاز تبدیــل شــده، یک در میــان کردن 
ــر به منظــور  چراغ هــای روشــنایی معاب
و  بــرق  مصــرف  در  صرفه جویــی 
کاهــش پیــک، بارگیــری و متعــادل بــار 
73 دســتگاه پســت توزیــع عمومــی 
و تغییــر ظرفیــت 5 دســتگاه پســت 
ولی عصــر،  روســتاهای  در  عمومــی 
ــد، آقاجــان و  ــی، دوراهــی بازون رومیان

رشــنو«.

عملکرد سه ماهه تابستان مدیریت توزیع برق چگنی 

اقدامــات  چگنــی  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
صــورت گرفتــه در ســه ماهه دوم ســال جاری را بــه 
ــتای  ــه روس ــانی ب ــرد: »برق رس ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
احــداث ۲۸۰  بــا  بخــش شــاهیوند  از   ۲ چم دشــتی 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــط، ۵۹۰ مت ــار متوس ــبکه فش ــر ش مت
ــا  ــًا ب ــر جمع ــت آمپ ــی ۵۰ کیلوول ــف و پســت هوای ضعی
ــتای  ــه روس ــانی ب ــان، برق رس ــون توم ــار ۱۹۰ میلی اعتب
ــا احــداث ۴۳۰ متــر  چنــار باباجــان از بخــش مرکــزی ب
ــف  ــر شــبکه فشــار ضعی شــبکه فشــار متوســط، ۶۶ مت
ــار  ــا اعتب ــًا ب ــر جمع ــت آمپ ــی ۵۰ کیلوول ــت هوای و پس
ــم  ــتای چ ــه روس ــانی ب ــان، برق رس ــون توم ۱۲۵ میلی
ــا احــداث ۱۲۰  ــه )پــل فلــزی( از بخــش شــاهیوند ب دان
ــار  ــبکه فش ــر ش ــط، ۹۰ مت ــار متوس ــبکه فش ــر ش مت
ــا  ــًا ب ــر جمع ــت آمپ ــی ۲۵ کیلوول ــف و پســت هوای ضعی
ــبکه  ــر ش ــداث ۳۰۰ مت ــان، اح ــون توم ــار ۷۰ میلی اعتب
ــر  ــت آمپ ــی ۱۰۰ کیلوول ــت هوای ــط و پس ــار متوس فش
ــًا  ــیان جمع ــش ویس ــوراب از بخ ــل ش ــتای پ در روس
ــا اعتبــار ۱۳۵ میلیــون تومــان، احــداث پســت هوایــی   ب
۱۰۰ کیلوولــت آمپــر روســتای کلهــو از بخــش شــاهیوند 
ــبکه  ــداث ش ــان، اح ــون توم ــار ۸۰ میلی ــا اعتب ــًا ب جمع
ــه طــول ۱۲۰۰ متــر جهــت مشــترکان  فشــار ضعیــف ب
ولدکــش،  روســتاهای  شــاهیوند،  بخــش  در  جدیــد 
ــًا  ــو و ... جمع ــان، ریخته کــوب، هفت چشــمه و کله طالق

بــا اعتبــار ۱۹۵ میلیــون تومــان و شــروع اجــرای پــروژه 
برق رســانی بــه روســتای گل آبــان ۳ از بخــش مرکــزی 

ــان«. ــون توم ــار ۳۰۰ میلی ــا اعتب ــًا ب جمع
حــوزه  اقدامــات  بــه  ادامــه  در  رشــنودی  بهمــن 
را  فعالیت هــا  ایــن  و  کــرد  اشــاره  بهره بــرداری 
این گونــه برشــمرد: »اصــاح تابلوهــای توزیــع عمومــی 
روســتاهای شهرســتان، اصــاح پســت های هوایــی 
ســطح روســتاها کــه دارای مشــکل روغن ریــزی و 
آچار کشــی داشــته اند، اصــاح سیســتم ارت روســتاهای 
ــاژ برخــی روســتاها، اصــاح و  ــع ضعــف ولت هــدف، رف
ــری کات اوت  ــب ۵ س ــتایی، نص ــر روس ــاماندهی معاب س
بازدیــد ۷۰  جهــت اصــاح تیاف هــای روســتایی و 
ــزار و  ــت در نرم اف ــت و ثب ــرق مدیری درصــد از شــبکه ب

برنامه ریــزی جهــت رفــع مشــکات آن هــا«.
لــوازم  و  مشــترکین  حــوزه  بــه  هــم  گریــزی  وی 
اندازه گیــری داشــت و فعالیت هــای آن  را بــه ایــن 
شــرح بیــان نمــود: »طــی بازدیــد به عمــل آمــده 
از تجزیــه و تحلیــل  اندازه گیــری و پــس  از لــوازم 
گزارشــات تعــداد ۱۶۷ عــدد کنتــور تــک فــاز و ۸ عــدد 
ــووات  ــدار ۴۰۴۰۰۰ کیل ــض و مق ــاز تعوی ــه ف ــور س کنت
بــرآورد انــرژی به عمــل آمــده در سیســتم ثبــت گردیــد، 
ــاز و  ــه ف ــور س ــاز و ۱۲ کنت ــک ف ــور ت نصــب ۱۹۳ کنت

ــات«. ــول مطالب ــث وص ــدی در بح ــری ج پیگی

عملکرد تابستان 1400 مدیریت توزیع2 برق شهرستان خرم آباد 
شهرســتان  بــرق  توزیــع2  مدیریــت 
انجــام  اقدامــات  خرم آبــاد در گزارشــی 
شــده اداره طراحــی و مهندســی ایــن 
مدیریــت را بــه شــرح ذیــل بیــان داشــت: 
»تهیــه طــرح و صــدور دســتور کار احــداث 
ــی  ــاژ برخ ــف ولت ــع ضع ــت رف ــت جه پس
تهیــه طــرح صــدور دســتور  روســتاها، 
کار، احــداث روشــنایی، اصــاح شــبکه 
فشــار ضعیــف و اصــاح شــبکه فشــار 
ــرح و  ــه ط ــتاها، تهی ــرای روس ــط ب متوس
ــف  ــت ضع ــت جه ــتور کار پس ــدور دس ص
تهیــه طــرح و  ولتــاز مناطــق شــهری، 
پســت  و  شــبکه  احــداث  بــر  نظــارت 
هوایــی جهــت نیرورســانی بــه 45 طــرح 
اقتصــادی و برداشــت اطاعــات به صــورت 
100 درصــدی بــا همــکاری اداره طــرح 

نظــارت«.
ادامــه داد: »واحــد  بیرانونــدی  حکمــت 
در  مدیریــت  ایــن  تلفــات  کاهــش 
تابســتانی کــه گذشــت در حــوزه کاری 
خــود موفــق بــه شناســایی و جمــع آوری 
حــوزه  در  غیرمجــاز  بــرق  مــورد   500
ــن در  شــهود و نامشــهود شــد و هم چنی
ــا حضــور  ــادی ب ــور جه ــن راســتا دو مان ای
ــی اداره  ــای فن ــر از نیروه ــش از 20 نف بی
اجــرا گردیــد کــه در ایــن مانــور حــدود 200 
مــورد بــرق غیرمجــاز شناســایی و قطــع 

و جمــع آوری گردیــد«.
اســتعام  روزانــه  »بازدیــد  افــزود:  وی 
ــان  ــه و پای ــت صــدور پروان شــهرداری جه
ــتعام  ــد اس ــاختمانی، بازدی ــای س کاره
کشــاورزی،  جهــاد  تولیــدی  طرح هــای 
رفــع حریــم ســاختمان های مســکونی در 
ــد از گروه هــای  حریــم شــبکه بــرق، بازدی
اجرایــی در حیــن انجــام کار، بازدیــد از 
لــوازم ایمنــی فــردی و گروهــی همــکاران 
از  بهره بــرداری  و  بازدیــد  پیمانــکار، 

ــزاری  ــی، برگ شــبکه و پســت های احداث
ــه حفاظــت و بهداشــت  کمیســیون کمیت
کار، برگــزای کمیســیون حریــم و مصــارف 
ــی  ــای ایمن ــزاری کاس ه ــنگین و برگ س
ــت  ــن مدیری ــات ای ــر اقدام ــور از دیگ و مان

ــت«. ــوده اس ب
شــده  انجــام  فعالیت هــای  بیرانونــدی 
ــه  ــز این گون ــار را نی توســط واحــد کنتــرل ب
تشــریح کــرد: »احــداث 37 فیــدر دوبــل و 
ــا فیدرهــای  ــور آن هــا ب ــار و مان تقســیم ب
فــول بــار در مجمــوع بــه طــول 9 کیلومتــر، 
زیــر بــار آوردن 18 دســتگاه پســت هوایــی 
جدیــد و جابه جایــی بــار بیــن پســت های 
ــداث،  ــت های جدیداالح ــا پس ــار ب ــول ب ف
تقســیم و تعادل بار 204 دســتگاه پســت 
ــار  ــادل ب ــی، تقســیم و تع ــی و زمین هوای
ــاژ  ــاح ولت ــف، اص ــار ضعی ــدر فش 314 فی
کــه  ســه فاز  و  تک فــاز  مشــترک   674
ــش  ــوده، افزای ــاد ب ــا زی ــم ی ــاژ آن هــا ک ولت
ــب  ــس و کاهــش ت ــب 83 دســتگاه تران ت

ــری 740  ــار، بارگی ــک ب ــان پی ــا در پای آن ه
ســطح  در  عمومــی  ترانــس  دســتگاه 
شــهر و محورهــای روســتایی و نصــب 
بــا  شــبکه  مختلــف  نقــاط  در  ثبات هــا 
ــت مصــرف ســتاد«. ــر مدیری ــکاری دفت هم
مدیــر توزیــع 2 بــرق خرم آبــاد اقدامــات 
انجــام شــده توســط اداره بهره بــرداری 
»احــداث  نمــود:  عنــوان  این گونــه  را 
ولتــاژ  رفــع ضعــف  دوبــل جهــت  فیــدر 
5 کیلومتــر، تعویــض پایــه فرســوده 20 
ــه شکســته 15 عــدد،  ــض پای عــدد، تعوی
رفــع حریــم شــبکه فشــار ضعیــف شــهری 
کابل هــای ســرقتی  اصــاح  مــورد،   10
ــاح  ــت، اص ــره پس ــف 50 فق ــاط مختل نق
ســرکابل های ســرقتی نقــاط مختلــف 30 
مــورد، احــداث فیــدر خروجــی جدیــد بــرای 
چم انجیــر،  پســت  تصفیه خانــه  فیــدر 
نصــب 12 دســتگاه پســت 100 کیلوولــت 
ــداد 4 دســتگاه  ــدرت تع ــش ق ــر، افزای آمپ
یک دســتگاه  نصــب  و  هوایــی  پســت 

ــل ماســور،  ــوردار جنــب پ سکســیونر موت
ســاده  هوایــی  سکســیونر  نصــب 
رفــع  باباطاهــر،  فیــدر  روی  پشــت بازار 
حریــم خطــوط 20 کیلوولــت نقــاط مختلــف 
10 مــورد، شــاخه زنی و تعویــض مقــره 
فیدر هــای روســتایی 150 عــدد، تعویــض 
ــرویس 10  ــورد، س ــته 15 م ــه شکس پای
و  پســت  کارگاه  در  ترانــس  دســتگاه 
 200 اصــاح  ورودی،  معابــر  روشــنایی 
ــتگاه  ــراغ 70 وات و 150 دس ــتگاه چ دس
پیگیــری  هم چنیــن  و  وات   150 چــراغ 
نصــب 800 دســتگاه چــراغ روشــنایی 

روســتایی در نقــاط مختلــف«.
را  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  ســایر  وی 
این گونــه تشــریح نمــود: »افزایــش آمپــراژ 
 8 آمپــراژ  کاهــش  مــورد،   23 کنتورهــا 
ــض  ــورد، تعوی ــل 18 م ــض کاب ــورد، تعوی م
 892 عــادی  نصــب  و  مــورد   98 کنتــور 
و  مــورد   800 دیمانــدی  تســت  مــورد، 
تســت عــادی 5238 مــورد، برق رســانی 
ــور  ــاران 1 و 2، مان ــه دو روســتای دره ان ب
تفاهم نامــه  اجــرای  ادارات،  خاموشــی 
صنعتــی،  و  کشــاورزی  مشــترکین 
کنتــرل از راه دور مشــترکین کشــاورزی 
ــه  ــار ب ــووات، اخط ــاالی 200 کیل ــه ب ثانوی
ــه  ــار ب ــای پرمصــرف، اخط ادارت و بانک ه
ــرق ادارات  ــع ب ــرف، قط ــترکین پرمص مش
پرمصــرف، طــرح جامــع ادارات خدمــات 
مشــترکین اندازه گیــری و کاهــش تلفــات 
مشــترکین  تجــاری  ادارات  تمامــی  از 
بیت کویــن،  و  غیرمجــاز  بــه  مشــکوک 
ــگاوات  ــاالی 1 م خاموشــی مشــترکین ب
رصــد  ســیمان،  و  فــوالد  کارخانجــات 
روزانــه و ســاعتی ادارات و مشــترکین 
 50 خاموشــی  کیلــووات،   200 بــاالی 
ــد از  ــر در ســطح امــور و بازدی درصــد معاب

لوسترفروشــی ها«. و  الکتریکی هــا 
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ــتان،  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
بــرای  قرآنــی  برنامه هــای  بــه  توجــه 
اعتقــادی  باورهــای  تعمیــق  و  تقویــت 
کنــار  در  آنــان  خانواده هــای  و  کارکنــان 
از  را  تخصصــی  و  خدمت رســانی  فعالیــت 
اولویت  هــای ایــن شــرکت برشــمرد و اظهــار 
ــی و نمــاز  ــر مســابقات قرآن داشــت: »عاوه ب
ویــژه همــکاران و خانواده هــای آنــان کــه بــر 
ــرو  ــی از وزارت نی ــتورالعمل اباغ اســاس دس
می گــردد،  برگــزار  کشــوری  به صــورت  و 
هرســاله در مناســبت های مذهبــی نیــز اقــدام 
بــه برگــزاری مســابقات فرهنگــی می شــود«.

فریــدون خودنیــا افــزود: »بــا توجــه به شــیوع 
ویــروس کرونــا و تعطیلــی مــدارس توجــه بــه 
ــان  ــت آن ــات فراغ ــردن اوق ــدان و ُپرک فرزن

اهمیــت بیش تــری دارد کــه در ایــن راســتا شــانزدهمین 
ــت آب و  ــکار صنع ــدان هم ــرآن فرزن ــابقات ق دوره مس

ــزار شــد«. ــری و برگ ــژه پیگی ــرق اســتان به طــور وی ب
ــت آب  ــی صنع ــر شــورای فرهنگــی و دین ــه دبی در ادام
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــان این ک ــا بی ــتان ب ــرق اس و ب
ویــروس کرونــا مرحلــه شــرکتی شــانزدهمین دوره 
ــرق  ــت آب و ب ــکار صنع ــدان هم ــرآن فرزن ــابقات ق مس
اســتان لرســتان برگــزار نشــد، گفــت: »ثبت نام کننــدگان 
فقــط در مرحلــه اســتانی شــرکت کردنــد و نفــرات برتــر 
هــر رشــته بــه مرحلــه کشــوری راه پیــدا نمودنــد، 
هم چنیــن از نفــرات اول تــا ســوم هــر رشــته در دو 
ــد«. ــد آم ــل به عمــل خواه ــوان تجلی ــان و بان بخــش آقای

ــه شــانزدهمین  ــه این ک ــا اشــاره ب ــدری زاد ب مهــدی حی

ــت آب و  ــکار صنع ــدان هم ــرآن فرزن ــابقات ق دوره مس
ــت  ــظ، قرائ ــته حف ــار رش ــتان در چه ــتان لرس ــرق اس ب
ــوان  ــد، عن ــزار ش ــاز برگ ــم و نم ــق و اذان، مفاهی تحقی
کــرد: »رشــته های مفاهیــم و نمــاز به صــورت سراســری 
از ســوی مجتمــع آموزشــی و پژوهشــی غــرب برگــزار و 
رشــته های قرائــت تحقیــق، اذان و حفــظ به صــورت 
ویدئوکنفرانــس بــه میزبانــی بــرق لرســتان برگــزار 

شــد«.
وی بــا بیــان این کــه مرحلــه کشــوری نیمــه دوم 
ــانزدهمین  ــه داد: »ش ــود، ادام ــزار می ش ــهریورماه برگ ش
دوره مســابقات بــا حضــور بیــش  از ۲۸۵ شــرکت کننده از 
شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق، آب و فاضــاب و آب 

منطقــه ای اســتان برگــزار شــد«.
اســامی نفــرات برتــر راه یافتــه بــه مرحلــه کشــوری کــه 

در اواخــر شــهریورماه برگــزار خواهــد شــد بــه 
ــل می باشــد: شــرح ذی

آقــای  دوم:  مقطــع  تحقیــق  قرائــت 
ــا( ــرکت آبف ــامی )ش ــد اس ــین جدی امیرحس

ــحر  ــم س ــع دوم: خان ــق مقط ــت تحقی قرائ
ــرق( ــع ب ــرکت توزی ــی )ش محراب

ــای علی رضــا کشــاورز  حفــظ مقطــع اول: آق
)شــرکت آبفــا(

حفــظ مقطــع اول: خانــم مهســا کرمــی 
)شــرکت توزیــع بــرق(

ــم محمــدی  ــم مری ــم مقطــع اول: خان مفاهی
ــا( )شــرکت آبف

مفاهیــم مقطــع دوم: آقــای ســید امیرحســین 
عادلــی )شــرکت آبفــا(

مفاهیــم مقطــع دوم: خانــم فاطمــه خســروی 
)شــرکت توزیــع بــرق(

ــرکت  ــد )ش ــد کرم ون ــای امیرمحم ــع اول: آق ــاز مقط نم
ــه ای( آب منطق

نمــاز مقطــع اول: خانــم عارفــه کریمــی )شــرکت توزیــع 
) ق بر

نمــاز مقطــع دوم: آقــای امیرحســین اســکندری )شــرکت 
توزیــع بــرق(

دوســت محمدی  نیایــش  خانــم  دوم:  مقطــع  نمــاز 
)شــرکت آبفــا(

ــم  ــتانی، کاس اول و دوم: خان ــع پیش دبس ــظ مقط حف
طهــورا شــهرباف )شــرکت توزیــع بــرق(

ــد خســروی  ــای محم ــارم: آق ــظ کاس ســوم و چه حف
ــرق( ــع ب )شــرکت توزی

رقابت بیش از 285 نفر درمرحله استانی مسابقات قرآنی و نماز صنعت آب و برق لرستان

و  عطرافشــانی  و  غباروبــی  مراســم 
در  شــهدا  مطهــر  گلــزار  گلبــاران 
ــهدا  ــه ش ــت در تپ ــت و والی ــه امام ده
و بهشــت رضــای خرم آبــاد توســط 
ــرق  ــع نیــروی ب ــان شــرکت توزی کارکن

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــتان لرس اس
ــی  ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب

توزیــع  شــرکت 
ــتان  ــرق اس ــروی ب نی
فریــدون  لرســتان، 
مدیرعامــل  خودنیــا 
ــن  ــرکت در ای ــن ش ای
ــور  ــت: »حض ــن گف آیی
کارکنــان ایــن شــرکت 
شــهدا  جــوار  در 
احتــرام  ادای  بــرای 
بــه ایــن عزیــزان و 
ــان  ــپاس گزاری از آن س
ایــن  اســت، مــا در 

مــکان گردهــم آمده ایــم 
ــز  ــهدای عزی ــن ش ــا از ای ت
ــم و  ــدرت بگیری ــوت و ق ق
فرامــوش نکنیــم کــه اقتدار 
ایــران عزیــز مرهــون خــون 
ــدر  ــهدای گران ق ــن ش همی

اســت«.
مهــدی  پایــان  در 
ــورای  ــر ش ــدری زاد، دبی حی
فرهنگــی و دینــی مجموعــه 
ــتان  ــرق اس ــت آب و ب صنع
داشــت:  اظهــار  ســخنانی  در  نیــز 
ــده  ــی کنن ــهدا تداع ــور ش ــارت قب »زی
ــت،  ــانی اس ــای انس ــن ارزش ه باالتری
زیــرا شــهدا بــا ازخودگذشــتگی و ایثــار 
ــناخت  ــی و ش ــان اله ــون و امتح در آزم

ــدند«. ــربلند ش ــاب س ــاران انق ی

تجدید میثاق کارکنان شرکت توزیع برق لرستان با شهدا

بــه  و  والیــت  و  امامــت  دهــه  در 
مناســبت فــرا رســیدن عیــد غدیرخــم 
کارکنــان  مومنانــه  کمک هــای 
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در بیــن 

مســتمندان توزیــع گردیــد.
ــی  ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
شــرکت توزیــع بــرق اســتان، فریــدون 
ایــن شــرکت  خودنیــا مدیرعامــل 
ــی  ــای قبل ــه کمک ه ــت: »در ادام گف
ــیدن  ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــان ب کارکن
عیــد  و  والیــت  و  امامــت  دهــه 
موادغذایــی  بســته های  غدیرخــم، 
ــال  ــون ری ــه ارزش 2 میلی ــدام ب هرک

بیــن اقشــار ضعیــف و مســتمند توزیــع 
ــد«. گردی

در همیــن خصــوص مهــدی حیــدری زاد 
نــور  نیکــوکاری  مرکــز  رییــس 
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــد ش امی
راســتای  داشــت: »در  اظهــار  نیــز 
کمک هــای مومنانــه و تــاش در جهــت 
ــیب  ــای آس ــدی خانواده ه ــع نیازمن رف
دیــده از شــیوع ویــروس منحــوس 
کرونــا بــا همــت کارکنــان ایــن شــرکت 
ــور امیــد  ــب مرکــز نیکــوکاری ن در قال
وابســته بــه شــرکت توزیــع بــرق 
ــد«. ــع گردی ــع آوری و توزی ــتان جم اس

اهدا بسته های معیشتی و کمک های مومنانه کارکنان برق لرستان

به مناســبت فرارســیدن عیــد ســعید 
ــت،  ــت و والی ــه امام ــم و ده غدیرخ
مراســم  تکریــم و تجلیــل از ســادات 
ــن،  ــل، معاونی ــور مدیرعام ــا حض ب
مدیــران و جمعــی از پرســنل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان 

برگــزار شــد.
ــا،  ــدون خودنی ــیم فری ــن مراس در ای
ــن  ــع ضم ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــار  ــزرگ اظه ــد ب ــن عی ــک ای تبری
داشــت: »فرارســیدن ایــن عیــد 
ــه عهــد،  ــزرگ نشــانه ای از وفــای ب ب

رســالت  تــداوم  و  والیت مــداری 
پیامبــر اعظــم اســام )ص( در والیــت 

حضــرت علــی )ع( می باشــد.
پرســنل  از  تکریــم  آییــن  وی 
را  همــکاران  دیگــر  و  ســادات 
کاری  اولویت هــای  از  بخشــی 
ــت:  ــکاران و گف ــر هم ــود و دیگ خ
ــف و در  ــای مختل ــه بهانه ه ــد ب »بای
پرســنل  از  مرتبــط  مناســبت های 
ــرده  ــل ک ــرکت تجلی ــش ش زحمت ک
تــا انگیــزه و راندمــان کاری ایــن 

شــود«. بیش تــر  عزیــزان 

تکریم پرسنل سادات شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به مناسبت عید غدیرخم

خودنیــا،  فریــدون  مهنــدس  دســتور  بنابــر 
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــوزاد  ــی«، ن ــان رحمان ــرق منــزل »رای لرســتان؛ ب
ــه بیمــاری »اس ام ای۱« دچــار  ــادی کــه ب خرم آب
ــد؛  ــس می کش ــی نف ــزات برق ــا تجهی ــت و ب اس
توســط مدیریــت امــور یــک بــرق خرم آبــاد روی 
ــان  ــا در زم ــت ت ــرار گرف ــه ق ــدر جداگان دو فی
قطــع هرکــدام از ایــن دو فیــدر؛ فیــدر دیگــر در 
ــوزاد  ــن ن ــزل ای ــرق من ــع ب ــد و از قط ــدار باش م

ــود. ــری ش جلوگی
ــکات  ــوص مش ــن خص ــت، در همی ــی اس گفتن
ــز  ــری« نی ــام »نظ ــرافراز اس ــاز س ــزل جانب من
توســط مدیریــت توزیــع بــرق ۲ شهرســتان 

خرم آبــاد مرتفــع گردیــد. 

خدمت بی منت؛
رفع مشکالت برقی منزل

یک نوزاد بیمار و یک جانباز
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معرفی فرزند همکار

»آرمان میر«

ــه  ــوز نخب ــر، دانش آم ــان می آرم
ــر از  ــای می ــد آق ــتانی، فرزن لرس
پرســنل شــرکت توزیــع بــرق 
کــه  اســت  لرســتان  اســتان 
بین المللــی  مســابقات  قهرمــان 
محاســبات ذهنــی بــا چرتکــه 
پامــا 2019 در کشــور تایلنــد شــده 

ــت. اس
آرمــان موفــق شــد در آزمــون 
اســتعدادهای  مــدارس  ورودی 
در  خرم آبــاد  شــهر  درخشــان 

ســال 1400 قبــول شــود.

معرفی ورزشکار

»محمد پاپی صاد«
بخشــی از ســوابق ورزشــی محمــد پاپی صــاد از پرســنل 

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان:
ســال ۸۴ حضــور در مســابقات فرزنــدان کارکنــان وزارت 
نیــرو ، ســال۸۶ حضــور در تیــم منتخــب لرســتان جهــت 
شــرکت در المپیــاد هــال احمــر ، ســال ۸۹ قهرمانــی در 
ــال ۹۰  ــی ، س ــروی انتظام ــه نی ــام گرامی داشــت هفت ج
ــم  ــا تی ــراه ب حضــور در ســوپرلیگ فوتســال اســتان هم
ــگ فوتســال  ــان لی ــب قهرم ســایپا ، ســال ۹۱ و ۹۲ نای
اســتان لرســتان ، ســه ســال حضــور در لیــگ ۲ فوتســال 

کشــور همــراه بــا تیــم راه و شهرســازی لرســتان، 
ســال ۹۳ مقــام ســوم مســابقات فوتبــال ســاحلی 
کارگــران کشــور ، ســال ۹۵ قهرمــان مســابقات فوتبــال 
لیــگ دســته اول اســتان لرســتان، ســال ۹۷ نایــب 
ــران  ــزرگ کارگ ــزه ب ــال جای ــابقات فوتس ــان مس قهرم

ــور. کش

معرفی فرزند همکار

»امیرپارسا شریفی پور«

دانش آمــوز پایــه نهــم مدرســه 
اســتعدادهای درخشــان شــهید 
اولیــن  بــا  خرم آبــاد  بهشــتی 
حضــور در مســابقات ریاضیــات 
ــه  ــق ب ــادا موف ــو کان ــی واترل جهان
کســب دیپلــم افتخــار از دانشــگاه 
ــن  ــد. هم چنی ــادا گردی ــو کان واترل
در تیرمــاه ســال جاری در کمــپ 
کانگــورو  ریاضیــات  بین المللــی 
ــب  ــه کس ــق ب ــه موف ــور ترکی کش
ــات  ــدال طــای مســابقات ریاضی م

ــد. ــتم ش ــه هش پای

موفقیت همکار

»مسعود شمس«

ــس  ــوی رئی ــی از س ــی حکم ط
ــتان  ــری اس ــت ورزش کارگ هیئ
لرســتان و بــا توجــه بــه ســوابق 
و تجــارب مهنــدس »مســعود 
از همــکاران حــوزه  شــمس« 
ســتادی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان لرســتان بــه ســمت 
ــوردی  ــن ورزش کوه ن ــر انجم دبی
منصــوب  اســتان  کارگــران 

ــد. گردی

برگزاری نشست بررسی و ارائه  راه کارهای پیش گیری از سرقت تأسیسات و تجهیزات برقی
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت ش ــه هم ب
ارائــه  و  بررســی  نشســت  لرســتان؛ 
ســرقت  از  پیش گیــری  راه کارهــای 
بــا  برقــی  تجهیــزات  و  تأسیســات 
ــزات  ــرقت تجهی ــری از س ــدف جلوگی ه
غیرمجــاز،  انشــعابات  تاسیســات،  و 
گردیــد. برگــزار  ماینرهــای غیرمجــاز 

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معــاون حفاظــت 
فیزیکــی و کنتــرل هوشــمند توانیــر، مدیــر 
ــرق منطقــه ای باختــر، معــاون  دفتــر حراســت ب
ــان  ــی از فرمانده ــتان و جمع ــتری لرس دادگس
شــد؛  برگــزار  اســتان  انتظامــی  و  نظامــی 
لرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
و  تجهیــزات  از  حفاظــت  این کــه  بیــان  بــا 
تاسیســات برقــی از اهمیــت بســیار باالیــی 
ــم  ــن مه ــت: »ای ــار داش ــت، اظه ــوردار اس برخ
در جهــت تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار بســیار 

قابــل توجــه اســت کــه در همین راســتا پرســنل 
ایــن شــرکت بــا همــکاری دادگســتری و نیــروی 
انتظامــی اقدامــات قابــل قبولــی داشــته اند«.

فریــدون خودنیــا ادامــه داد: »بــا توجــه بــه 
ــدار  ــن و پای اهمیــت موضــوع برق رســانی مطمئ
بیت المــال  امــوال  از  مــردم و حفاظــت  بــه 
ــه  ــم ب ــا جرائ ــیم ت ــه بکوش ــن زمین ــد در ای بای
از  هــدف  و  برســد  خــود  حــد  پایین تریــن 
ــز اســتفاده از نظــرات  ــن جلســه نی ــزاری ای برگ
هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  جهــت  عزیــزان 

می باشــد«.
ــاون  ــریعت نیا، مع ــت ش ــن نشس ــه ی ای در ادام
حفاظــت فیزیکــی و کنتــرل هوشــمند شــرکت 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان این ک ــا بی ــز ب ــر نی توانی
شــرکت توانیــر در ســطح کشــور اقدامــات قابــل 
ــزات  ــرقت  تجهی ــش س ــتای کاه ــی در راس قبول
رمزارزهــای  و  غیرمجــاز  برق هــای  کشــف  غیرمجــاز داشــته اســت، گفــت: »در همیــن و 

خصــوص خواســتار اســتفاده از تجربیــات ســایر 
ــن  ــه در ای ــور ک ــرق کش ــع ب ــرکت های توزی ش
ــر  ــوی دیگ ــد از س ــل نموده ان ــق عم ــورد موف م
شــرکت های توزیــع هســتیم تــا بتوانیــم جرایــم  

ــانیم«. ــن برس ــل ممک ــه حداق را ب
و  اجتماعــی  معــاون  دارایــی،  هم چنیــن 
دادگســتری  جرایــم  وقــوع  از  پیش گیــری 
ــه در  ــان این ک ــا بی ــخنانی ب ــز در س ــتان نی اس
ــزات  ــرقت تجهی ــری از س ــر جلوگی ــال حاض ح
و  روز  دانــش  از  اســتفاده  مســتلزم  برقــی 
ــران و  ــرای مدی ــای آموزشــی ب ــزاری دوره ه برگ
کارشناســان دفاتــر حقوقــی شــرکت توزیــع بــرق 
ــم  ــن مه ــرای ای ــا اج ــرد: »ب ــوان ک ــت، عن اس
ــی  ــل قبول ــرد قاب ــات و عملک ــم اقدام می توانی
ــه پرونده هــا  داشــته باشــیم و رونــد رســیدگی ب

را ســریع تر انجــام داده و از وقــوع جرم هــای 
بعــدی جلوگیــری نماییــم«.

جلســه  ایــن  ادامــه ی  در  اســت،  گفتنــی 
دیگــر حاضریــن بــا اعــام نقطــه نظــرات و 
ــود  ــت بهب ــی جه ــود راه کارهای ــنهادات خ پیش

وضعیــت موجــود ارائــه نمودنــد.
ســرهنگ  از  نشســت  ایــن  پایــان  در 
پیشــگیری  پلیــس  رییــس  ابدالی چگنــی 
پلیــس  رییــس  نظــری  ســرهنگ  اســتان، 
آگاهــی لرســتان، ســرهنگ نجفــی معاونــت 
ــی اســتان، ســرهنگ دولتشــاه  ــات انتظام عملی
خرم آبــاد،  شهرســتان  انتظامــی  فرماندهــی 
انتظامــی  فرماندهــی  غامــی  ســرهنگ 
شهرســتان بروجــرد کــه در همیــن ارتبــاط 
خدمــات قابــل قبولــی داشــته اند بــا اهــدا لــوح، 

آمــد. به عمــل  تقدیــر 


