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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق 
ــور و  ــر کش ــا سراس ــان ب ــتان هم زم ــتان لرس اس
ــتاندار  ــور اس ــا حض ــس ب ــو کنفران ــورت ویدئ به ص
لرســتان، مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان و 
دیگــر مســئوالن اســتانی، طــرح جهــادی بهســازی 
شــبکه توزیــع بــرق ۲۶ روســتای اســتان بــا اعتبــار 

4 میلیــارد و 15۲ میلیــون تومــان افتتــاح شــد.
اســتاندار لرســتان در ایــن مراســم بــا بیــان این کــه 
خوش بختانــه در دولــت تدبیروامیــد و در ســال 
14۰۰ دو پــروژه خیلــی مهــم یکــی بازســازی 
ــن  ــری تامی ــتایی و دیگ ــوده روس ــبکه های فرس ش
ــرای مناطــق محــروم و  ــایری ب ــرق مناطــق عش ب
ــت،  ــده اس ــروع ش ــرژی ش ــوزه ان ــتایی در ح روس
اظهــار داشــت: »در راســتای بازســازی شــبکه های 
فرســوده روســتایی کــه خیلی از روســتاهای اســتان 
ــده اند،  ــانی ش ــازندگی برق رس ــاد س در دوران جه
شــبکه های آن هــا در حــال حاضــر ضعیــف و 
متناســب بــا نیــاز مــردم نیســت کــه خوش بختانــه 
ــر  ــی در نظ ــار خوب ــن کار اعتب ــرای ای ــال ب امس
گرفتــه شــده و قــرار اســت حــدود 1۰ هــزار روســتا 

ــوند«. ــازی ش ــاح و بهینه س ــور اص در کش
ــه 45۰  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی خادم سیدموس
روســتا ســهم اســتان لرســتان اســت کــه در حــال 

حاضــر ۲۶ روســتا کار بهینه ســازی شــبکه های 
توزیــع بــرق آن انجــام شــده  و بــا همــت شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان تــا شــش مــاه اول کل ســهمیه 
ــت: »یکــی  ــد رســید، گف ــه اتمــام خواه اســتان ب
ــن  ــرق همی ــع ب ــرکت توزی ــم ش ــای مه از پروژه ه
موضــوع اســت کــه عمدتــاً از طریــق کلکتورهــای 

خورشــیدی بــرق عشــایر تامیــن خواهــد شــد«.
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
از  یکــی  این کــه  بیــان  بــا  در ســخنانی  نیــز 
ــوده  ــبکه فرس ــث ش ــرق بح ــت ب ــکات صنع مش
اســت کــه در اســتان لرســتان حــدود 15۰۰ 
کیلومتــر شــبکه فرســوده بــرق وجــود دارد، اظهــار 
ــوده و  ــبکه های فرس ــه ش ــه ب ــا توج ــت: »ب داش
ــود دارد،  ــتاندارد وج ــاظ اس ــه از لح ــکاتی ک مش
بــرای رفــع ایــن مشــکات طرح هــای مختلفــی در 
نظــر گرفتــه شــده کــه در ایــن راســتا بــرای 45۰ 
ــاح  ــر اص ــدود ۲۲۲ کیلومت ــتان ح ــتای اس روس
شــبکه فشــار متوســط و فشــار ضعیــف، 315 
دســتگاه ترانســفورماتور و 1۰ هــزار و 887 چــراغ 
ــان  ــارد توم ــر 1۲1 میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب ــر ب معاب
ــان  ــا پای ــت و ت ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ هزین

ــید«. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــال جاری ب س

ــم  ــتا تی ــن راس ــزود: »در ای ــا اف ــدون خودنی فری
بــا  لرســتان  اســتانداری  در  خوبــی  بســیار 
و  عمرانــی  معاونــت  اســتاندار،  حمایت هــای 
ــا  ــاتی ب ــی جلس ــده و ط ــکیل ش ــداری تش فرمان
نماینــدگان و دهیاری هــای روســتاهای اســتان 
ــده  ــه کار ش ــروع ب ــا ش ــادی طرح ه ــورت جه به ص
ــا  و در حــال حاضــر ۲۶ روســتا به صــورت صفــر ت
1۰۰ بــا اعتبــار 4 میلیــارد و 15۲ میلیــون تومــان 

اصــاح و بهینه ســازی شــده اســت«.
وی ادامــه داد: »بــرای ادامــه کار نیــاز بــه حمایــت 
مســئولین اســت کــه بودجه هــا بــه موقــع تزریــق 
شــوند کــه بتوانیــم یــک شــبکه اســتاندارد در طــی 
ســه ســال داشــته باشــیم و دغدغــه رهبــر انقــاب 

و وزارت نیــرو هــم رفــع شــود«.
ــاح  ــه اص ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــا در ای خودنی
ــرد: »در  ــار ک ــتان، اظه ــتای اس ــبکه ۲۶ روس ش
مدیریــت بــرق 1 شهرســتان خرم آبــاد روســتاهای 
ــرق  ــت ب ــه، در مدیری ــی پروان ــان و غام عل طالق
۲ شهرســتان خرم آبــاد روســتای چــم قــروق، 
واالنجــرد،  روســتاهای  بروجــرد  در شهرســتان 
گنجینــه، دارتــوت و فیــال، در شهرســتان الیگودرز 
روســتاهای موشــله، قلعــه خلیلــه و خمــه پاییــن، 

در شهرســتان سلســله روســتاهای میانخــران، 
ــتای  ــا روس ــتان ازن ــد، در شهرس ــران و ورنم گری
ــد«. ــاح ش ــا اص ــرق آن ه ــع ب ــبکه توزی ــیوله ش س

»در  داد:  ادامــه  اســتانی  ارشــد  مدیــر  ایــن 
شهرســتان پل دختــر روســتاهای چــم مــورت، 
کلــک بیشــه و طالقانــی، در شهرســتان دورود 
افراونــد و زرگــران، در شهرســتان  روســتاهای 
در  چم دشــتی،  تازه آبــاد  روســتای  چگنــی 
شهرســتان رومشــکان روســتای عبدالبیگــی و 
ــتای  ــت روس ــتان کوهدش ــین آباد، در شهرس حس
روســتاهای  دلفــان  شهرســتان  در  و  خلیفــه 
و رئیســوند شــبکه های  صیدعلــی، دولیســکان 

ــد«. ــاح ش ــا اص ــرق آن ه ــع ب توزی
خودنیــا در پایــان خاطرنشــان کــرد: »تعــداد 
ــزار و  ــتان ۲ ه ــتای اس ــن ۲۶ روس ــترکین ای مش
ــازی  ــاح و بهس ــرای اص ــه ب ــت ک ــر اس 771 نف
شــبکه توزیــع بــرق آن هــا حــدود 41 هــزار و 5۲۰ 

ــت«. ــده اس ــه ش ــال هزین ــون ری میلی
ــاح طــرح  ــی اســت، در حاشــیه مراســم افتت گفتن
جهــادی بهســازی شــبکه توزیــع برق ۲۶ روســتای 
لرســتان، یــاد و خاطــره ۶ تــن از ســیم بانان اســتان 
ــه  ــان ب ــر روح پاک ش ــیل اخی ــه در س ــان ک کرم

آســمان پیوســت گرامــی داشــته شــد.

هم زمان با سراسر کشور و به صورت ویدئوکنفرانس؛

طرح جهادی بهسازی شبکه توزیع برق 2۶ روستای لرستان افتتاح شد

فعالیت های دفتر ایمنی شرکت توزیع برق استان لرستان
ــرکت  ــات ش ــرل ضایع ــی و کنت ــر ایمن ــر دفت مدی
ــن  ــای ای ــن فعالیت ه ــتان آخری ــرق لرس ــع ب توزی
دفتــر را بــه شــرح زیــر عنــوان کــرد: »تهیــه برنامــه 
زمان بنــدی شــده و برگــزاری کاس هــای آموزشــی 
ایمنــی فنــی، ســامت بــا حضــور پرســنل قــرارداد 
دائــم و پیمانــکاران تامیــن نیــرو و برون ســپار 
ــاعت  ــدار 1849 نفرس ــه و مق ــداد  ۶۰ جلس ــه تع ب
به صــورت مجــازی، تهیــه برنامــه زمان بنــدی و 
ــردی  ــا 11 موضــوع کارب ــی ب ــور ایمن ــزاری مان برگ
به منظــور آمادگــی پرســنل در مقابــل حــوادث، 
ــور  ــا اجرایــی نمــودن  39 مان کاهــش صدمــات و ب
ایمنــی بــا مقــدار 98۶ نفرســاعت بــا موضوعیت های 
تعییــن شــده در کلیــه مدیریت هــای تابعــه توزیــع 
بــرق، برگــزاری کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت 
کار در ســطح شــرکت بــه تعــداد 3۲ جلســه و ۲4۲ 
نفــر ســاعت پیگیــری و اجرایــی نمــودن مصوبــات، 
تجلیــل از کارگــران نمونــه و زحمت کشــان شــرکت 
ــر،  ــداد 3۲ نف ــه تع ــر ب ــی کار و کارگ در روز جهان
ــی در  ــتراتژیک ایمن ــردی و اس ــه راه ب ــه برنام تهی
ــی  ــای ایمن ــورد توصیه ه ــه ۲8 م ــل، تهی 35 فص
ــای  ــوادث در مدیریت ه ــگیری از ح ــت پیش در جه
ــورد دســتورالعمل  ــه 1۶ م ــرق، تهی ــع ب ــه توزی تابع
ــی  ــع ایمن ــتم جام ــاء سیس ــت ارتق ــی در جه ایمن
و قــرار گرفتــن در روش هــای اجرایــی شــرکت، 
کلیــه  بــه  ایمنــی  پیام هــای  و  ارســال شــعائر 
پرســنل مدیریت هــای تابعــه توزیــع بــرق از طریــق 
سیســتم پیام رســان و ایجــاد کانــال مجــازی بــرای 
آمــوزش در هــر مدیریــت و اخــذ اعتبــارات بودجــه 
ســرمایه ای ایمنــی بــه مقــدار 9573 میلیــون ریــال 
و بودجــه جــاری بــه مقــدار 39۲84 میلیــون ریــال 

ــر«. از شــرکت توانی
ــت را  ــن مدیری ــات ای ــایر اقدام ــان س شــاپور رضایی
این گونــه برشــمرد: »تجزیــه و تحلیــل حــوادث 
ــه  اســتان های مجــاور تهیــه ســناریو حــوادث و ارائ
راه کارهــای بهبــود بــرای جلوگیــری از تکــرار حادثه 
و ارائــه بــرای تهیــه کلیپ هــای ایمنــی، تهیــه 
لیســت پرســنل ســیم بان بــرای تهیــه واکســن 
کرونــا بــه علــوم پزشــکی اســتان، ثبــت و پیگیــری 
ــه کار بیمــاران مبتــا  بهبــود ســامت و بازگشــت ب
بــه کرونــا در سیســتم جامــع ســامت، تهیــه لــوازم 
ایمنــی فــردی و گروهــی بــه مقــدار 184۰ میلیــون 
ریــال، بازدیــد و کنتــرل ایمنــی فــردی و گروهــی به 
تعــداد 88۶ مــورد، از شــبکه و تاسیســات در حــال 
ــورد،  کپســول های  ــداد 138 م ــه تع ــرداری ب بهره ب
ــه  ــق ب ــام حری ــتم های اع ــانی و سیس ــش نش آت

تعــداد 3۰8 مــورد، از آبدارخانــه و ســرویس های 
بهداشــتی بــه تعــداد 93 مــورد، از ســاختمان اداری 
بــه تعــداد 8۰ مــورد، از جرثقیل هــا و باالبرهــا 
ــه  ــبک ب ــای س ــورد، از خودروه ــداد 159 م ــه تع ب
تعــداد 1۶1 مــورد، از سیســتم های گرمایشــی و 
سرمایشــی ســاختمان های اداری بــه تعــداد 49 
مــورد، افزایــش ارتفــاع شــبکه های عمومــی از 
ــری  ــورد، به کارگی ــداد ۲8 م ــه تع ــاده ب ــرض ج ع
ــداد  ــه تع ــا ب ــرای تابلوه ــب ب ــت مناس ــل و بس قف
ــا  ــای شکســته درب ه ــورد، جوشــکاری لواله 31 م
پایه هــای  جمــع آوری  مــورد،   ۶8 تعــداد  بــه 
ــورد،  ــداد 13۰ م ــه تع ــده ب ــه دی ــوده و صدم فرس
ــع  ــای توزی ــر روی تابلوه ــر ب ــب خط ــب برچس نص
ــداد 44  ــه تع ــا ب ــی تابلوه ــاح زیرچین ــرق و اص ب
به خاطــر  کــه  پایه هایــی  جابه جایــی  و  مــورد 

ــرار  ــا در شــرایط خطــر ق ــر و کوچه ه تعریــض معاب
ــرایط  ــه ش ــورد، تهی ــداد 1۲۲ م ــه تع ــد ب گرفته ان
اختصاصــی ایمنــی پیمانــکاران بــه پیوســت در 
ــتیبانی و  ــور پش ــه ام ــاغ ب ــا و اب ــرارداد پروژه ه ق
ــرل  ــت کنت ــد در جه ــوالت اداری، بازدی ــر تح دفت
از  بهینه ســازی  و  اصــاح  و  احــداث  پروژه هــای 
منظــر بررســی حریــم در مدیریت هــای تابعــه 
ــی در ســطح  ــه ایمن ــه میثاق نام ــرق و تهی ــع ب توزی

ــرکت«. ش
وی در ادامــه عملکــرد و اقدامــات عملــی دفتــر 
ایمنــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان جهــت 
مقابلــه و پیشــگیری بــا ویــروس کوویــد19 را 
ــازی  ــال مج ــاد کان ــرد: »ایج ــرح ک ــه مط این گون
دفتــر ایمنــی شــرکت بــرای آمــوزش و اطــاع 
رســانی بــه مدیــران و کارکنــان در ســطح اســتان و 
شهرســتان های تابعــه در خصــوص ویــروس کرونــا، 
ــای  ــنل در مدیریت ه ــا از پرس ــت کرون ــام تس انج
ــوم  ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــرق ب ــع ب ــه توزی تابع
ــس اداره  ــزی رئی ــکاری و برنامه ری ــا هم پزشــکی، ب
نظــارت بــر خدمــات عمومــی اســتان به شــرح ذیــل 
اقــام و مــوارد بهداشــتی در ســطح شــرکت اجرایــی 
ــزار و  ــداد ۲۰ ه ــه تع ــک ب ــد: ماس ــع گردی و توزی
ــدار  ــه مق ــد ب ــی 7۰ درص ــکل طب ــدد، ال 1۶۰ ع
ــا  ــاختمان های اداری ب ــی س ــر و گندزدای 11۶4 لیت
وایتکــس یــا آب ژاول بــه مقــدار 414 لیتــر، کنتــرل 
ــا اســتفاد  و تب ســنجی پرســنل به صــورت روزانــه ب
ــازی در  ــال مج ــاد کان ــنج و ایج ــتگاه تب س از دس
مدیریت هــای تابعــه توزیــع بــرق بــرای اطــاع 
رســانی و فیلم هــای آموزشــی در جهــت پیشــگیری 

ــروس«. ــا وی از کرون
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ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
ــوع  ــای متن ــه برنامه ه ــان این ک ــا بی ــتان ب ــتان لرس اس
و تشــویقی شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
ــه  ــت ب ــد داش ــه خواه ــرف ادام ــش مص ــرای کاه ب
ــت  ــه ماهه نخس ــر در س ــن دفت ــای ای ــرح فعالیت ه ش
تفاهم نامــه  و گفــت: »عقــد  پرداخــت  ســال جاری 
کشــاورزی،  اداری،  مشــترک   6700 از  بیــش  بــا 
صنعتــی، ســی ان جی و تجــاری در ســامانه ســمپ 
ــدار 65  ــه مق ــک ب ــق ســهمیه کاهــش پی جهــت تحق
مــگاوات از اقدامــات مهــم شــرکت توزیــع بــرق اســتان 

می باشــد«.
ــه  ــک ب ــال پیام ــه داد: »ارس ــتمی مطلق ادام ــاد رس قب
مشــترکین خانگــی و تجــاری هــدف به منظــور کاهــش 
ــش  ــرارداد پای ــد ق ــی و اطــاع رســانی، عق ــار مصرف ب
مشــترکین  مصــرف  پایــش  و  مدیریــت  به منظــور 
صنعتــی، کشــاورزی، اداری و تجــاری بــه مبلــغ 7500 
ــرل  ــار ســرمایش )کنت ــرارداد ب ــد ق ــال، عق ــون ری میلی
ــرق  ــع ب ــای گازی شــرکت توزی ــی کولره ــرق مصرف ب
و   2 و   1 خرم آبــاد  توزیــع  مدیریت هــای  و  اســتان 
پل دختــر( بــه مبلــغ 1690 میلیــون ریــال، عقــد قــرارداد 
مشــارکت  افزایــش  به منظــور  کننده هــا  تجمیــع 
مشــترکین خانگــی در جهــت کاهــش مصــرف در پیــک 
ــرارداد  ــد ق ــال و عق ــون ری ــغ 3600 میلی ــه مبل ــار ب ب

انجــام خدمــات مشــاوره ای به منظــور اندازه گیــری 
ــی  ــات( و اندازه گیــری میدان ــار مصرفــی )نصــب ثب رفت
ــتان  ــطح اس ــف در س ــه مختل ــه 60 منطق ــک ب نزدی
ــترکین  ــی مش ــن مصرف ــری میانگی ــور اندازه گی به منظ
خانگــی در نقــاط مختلــف اســتان چنــد اقــدام مهــم این 

دفتــر در ســال جاری می باشــد«.
وی بــه تشــکیل کاس آموزشــی بــرای مدیــران برق و 
انــرژی ســاختمان های اداری اســتان به منظــور آشــنایی 
ــی  ــرق مصرف ــش ب ــی و کاه ــایل برق ــا وس ــر ب بیش ت
اداری خبــر داد و گفــت: »برگــزاری 3 جلســه بــا صنایــع 
به منظــور  بروجــرد  و  خرم آبــاد  شهرســتان های 
آگاه ســازی از شــرایط صنعــت بــرق و جلــب همــکاری 
خــود،  مصرفــی  بــرق  کاهــش  جهــت  در  آن هــا 
ــورت  ــات در ص ــه خدم ــی ارائ ــور آمادگ ــزاری مان برگ
وجــود خاموشــی بــرای شــرکت های وابســته بــه 
ــرق  ــع ب ــع آب، آب  و فاضــاب، توزی ــرو )مناب وزارت نی
ــی  ــور آمادگ ــزاری مان ــتان(،  برگ ــال لرس ــور انتق و ام
بــرای ارائــه خدمــات در صــورت وجــود خاموشــی بــرای 
ــرارداد  ــه دســتگاه های اجرایــی و هم چنیــن عقــد ق کلی
ــترکین  ــرای مش ــی ب ــارت خاموش ــه خس ــه هزین مطالع
ــال  ــون ری ــغ 900 میلی ــه مبل ــاورزی ب ــی و کش صنعت
ــات  ــر اقدام ــده از دیگ ــای آین ــور برنامه ریزی ه به منظ

ــوده اســت«. ــت ب ــن مدیری ــر ای فراگی

اقدامات بهاری دفتر مدیریت مصرف برق لرستان

کشف و ضبط بیش از 2 هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در لرستان

مدیــر دفتــر حراســت شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان لرســتان بــا بیــان 
ــدای طــرح جمــع آوری  این کــه از ابت
دســتگاه های رمــزارز غیرمجــاز در 
ــش از  ــون بی ــا کن ــتان ت ــطح اس س
ــتگاه های  ــن دس ــورد از ای ــزار م 2 ه
کشــف و ضبــط شــده اند، اظهــار 
ــزار و  ــداد یک ه ــن تع داشــت: »از ای
688 مــورد آن مربــوط بــه ســه ماهه 

می باشــد«. ســال جاری  نخســت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدری زاد ب ــدی حی مه
این کــه بــا توجــه بــه خســاراتی کــه 
شــبکه های  بــه  دســتگاه ها  ایــن 
ــتان  ــد و در تابس ــرق وارد می نماین ب
امســال کــه بــا کمبــود نیــروی بــرق 
خســارات  ایــن  هســتیم،  مواجــه 
افــزود:  می شــوند،  چنــدان  دو 
»ایــن نــوع اســتفاده غیرمجــاز از 
دســتگاه های رمــزارز از مصدایقــی 

می باشــد کــه موجــب خاموشــی و ضعــف ولتــاژ 
ند«. می شــو

اســتان  فهیــم  مــردم  »از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
محــل ســکونت  در  چنانچــه  می شــود  درخواســت 
خــود بــا مــواردی از قبیــل ضعــف ولتــاژ شــدید و قطــع 
ــماره  ــا ش ــوند، ب ــه می ش ــرر مواج ــورت مک ــرق به ص ب
تلفــن 121 و یــا شــماره تلفــن 33228009-066 دفتــر 
حراســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان تمــاس حاصــل 
نمــوده و مــا را در ارائــه خدمــات مطمئــن و پایــدار بــرق 

ــد«. ــاری نماین ی
ــتان  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــت ش ــر حراس ــر دفت مدی
ــز  ــفیات نی ــن کش ــتانی ای ــار شهرس ــه آم ــه ب در ادام
ــع 1  ــت توزی ــوزه مدیری ــت: »در ح ــرد و گف ــاره ک اش
توزیــع 2  بــرق خرم آبــاد 148 دســتگاه، مدیریــت 
ــرد  ــرق بروج ــع 1 ب ــاد 877 دســتگاه، توزی ــرق خرم آب ب

ــتگاه،  ــرد 87 دس ــرق بروج ــع 2 ب ــتگاه، توزی 121 دس
شهرســتان دورود 56 دســتگاه، ازنــا 112 دســتگاه، 
الیگــودرز 171 دســتگاه، پل دختــر 16 دســتگاه، سلســله 
ــز 4  ــت نی ــتگاه و کوهدش ــان 47 دس ــتگاه، دلف 49 دس
ــط  ــزارز غیرمجــاز کشــف و ضب ــتگاه اســتخراج رم دس

ــت«.  ــده اس ش
در ادامــه و در همیــن خصوص مدیرعامل شــرکت توزیع 
ــی  ــه تمام ــان این ک ــا بی ــز ب ــتان نی ــتان لرس ــرق اس ب
افــرادی کــه قصــد فعالیــت در زمینــه اســتخراج رمــزارز 
ــس  ــون و پ ــوب قان ــد در چارچ ــد بای ــال را دارن دیجیت
ــت  ــده فعالی ــن ش ــای تعیی ــوز و در محل ه ــذ مج از اخ
ــی  ــا غیرقانون ــورت کار آن ه ــن ص ــر ای ــد و در غی کنن
ــرد: »وزارت  ــح ک ــود، تصری ــوب می ش ــف محس و تخل
نیــرو از اســتخراج کنندگان قانونــی رمــزارز حمایــت 
ــی   ــی و انتظام ــز قضای ــق مراک ــا از طری ــد، ام می کن

بــا  به شــدت 
غیرمجــاز،  به صــورت  کســانی که 
می کننــد  اســتخراج  را  ارز  رمــز 

ــرد«. ــد ک ــی خواه ــورد قانون برخ
ــد: »در  ــادآور ش ــا ی ــدون خودنی فری
ــه  ــا و در خان ــی کرون ــرایط اپیدم ش
مشــترکین  از  بســیاری  مانــدن 
در  زودهنــگام  گرمــای  آغــاز  و 
ســال جاری بــه نســبت چندســال 
ــش مصــرف  ــه ســبب افزای ــر ک اخی
ــابه  ــا دوره مش ــه ب ــرق در مقایس ب
ســال قبــل شــده و از طــرف دیگــر 
ــرژی  ــودجویان از ان ــتفاده س سوءاس
رمــزارز  اســتخراج  جهــت  بــرق 
موجــب  غیرمجــاز،  به صــورت 
شــبکه های  بــه  کــه  می شــود 
توزیــع بــرق کشــور و بــه تبــع آن در 
ــف  ــاری مضاع ــتان فش ــتان لرس اس

شــود«. وارد 

ــرق  ــع ب ــروژه شــرکت توزی ــر دفتــر کنتــرل پ مدی
ــع  ــبکه توزی ــه ش ــان این ک ــا بی ــتان ب ــتان لرس اس
بــرق 45۰ روســتای اســتان لرســتان در ســال 
14۰۰ به صــورت جهــادی بهســازی می گــردد، 
مســتمر  پیگیری هــای  »بــا  داشــت:  اظهــار 
ــال  ــه در س ــد ک ــرر گردی ــرکت مق ــل ش مدیرعام
14۰۰ شــبکه توزیــع بــرق 45۰ روســتای اســتان 
ــد )ز(  ــد )ج( تبصــره ۶ و بن ــارات بن از محــل اعتب

تبصــره 15 اصــاح و بهینه ســازی شــوند«.
عبدالرضــا حســینی مهر بــا اشــاره بــه این کــه 
اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای ایــن منظــور 
۶1۰۰۰۰ میلیــون ریــال می باشــد، گفــت: »در 
ایــن راســتا و به منظــور شــروع طــرح مذکــور 
ــتان  ــتای اس ــون ۲۶ روس ــا کن ــال ت ــدای س از ابت
و  اصــاح  ریــال  میلیــون  اعتبــار 415۲۰  بــا 
ــتا 5.۶  ــن ۲۶ روس ــه در ای ــده ک ــازی ش بهینه س
اصــاح، 15  هوایــی  توزیــع  کیلومتــر شــبکه 
ــر  ــراغ معاب ــتگاه چ ــس و 383 دس ــتگاه تران دس
نصــب، 3.۶ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و 1.98 
ــزار و  ــرای ۲ ه ــت ب ــبکه ۲۰ کیلوول ــر ش کیلومت

771 خانــوار اصــاح و احــداث گردیــد«. 
ــن طــرح اهدافــی  ــر این کــه در ای ــا تاکیــد ب وی ب

ــر  ــود در معاب ــای موج ــی پایه ه ــامل جابه جای ش
ــن  ــبکه، تأمی ــاژ ش ــت ولت ــع اف ــم، رف ــع حری و رف
ــرق مشــترکین جدیــد  ــر، تأمیــن ب روشــنایی معاب
موجــود  تأسیســات  از  بهره بــرداری  بهبــود  و 
ــزی  ــرد: »برنامه ری ــوان ک ــد، عن ــر می باش مورد نظ
ــاه  ــان آذرم ــا پای ــور ت ــرح مذک ــه ط ــده ک گردی
ســال 14۰۰ تکمیــل گــردد و در ایــن راســتا 
مدیریت هــای توزیــع بــرق به صــورت جهــادی 

مشــغول فعالیــت می باشــند«.
حســینی مهر در ادامــه بــه اجــرای مانــور جهــادی 
جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز اشــاره کــرد و 
گفــت: »در 3 ماهــه اول ســال 14۰۰ در طــی 
ــای  ــع آوری برق ه ــادی جم ــور جه ــه مان دو مرحل
غیرمجــاز برگــزار و مجموعــاً یک هــزار و 44۲ 
انشــعاب غیرمجــاز مشــهود و نامشــهود شناســایی 

ــد«. ــع آوری گردی و جم
ــرق  ــع ب ــروژه شــرکت توزی ــر دفتــر کنتــرل پ مدی
ــن  ــرد: »در ای ــان ک ــان خاطرنش ــتان در پای لرس
ــام  ــور انج ــر کش ــا سراس ــان ب ــه هم زم ــا ک مانوره
ــکیل و  ــع آوری تش ــپ جم ــداد 84 اکی ــد تع گردی
تعــداد ۲۲8 نفــر نیــروی انســانی در آن مشــارکت 

ــتند«. داش

اقدامات دفتر کنترل پروژه برق لرستان در بهار سال جاری
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مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان لرســتان بــا ارائه گزارشــی 
در  دفتــر  ایــن  عملکــرد  تشــریح  بــه 
ســه ماه نخســت ســال جاری پرداخــت 
و اقدامــات صــورت گرفتــه جهــت  پیــک 
تابســتان 1400 را این گونــه برشــمرد: 
بــا  اســتان  بــرق  مدیرعامــل  »دیــدار 
مدیــرکل صداوســیمای مرکــز اســتان 
ــه حضــوری و  ــکاری، مصاحب ــت هم جه
شــرکت گفت وگوهــای ویــژه، تولیــد و 
پخــش اخبار در شــبکه اســتانی، پخش  
پیام هــای بــه همیــن ســادگی مدیریــت 
مصــرف و شــرکت در برنامه هــای رادیــو 
اطالع رســانی های  عصــر،  و  صبــح 

اســترابورد،  به صــورت  گســترده 
ــا موضــوع  ــون شــهری ب ــورد، تلویزی بیلب
بنــر ســاعات اوج بــار مصــرف، نحــوه 
ــی ها،  ــه خاموش ــه برنام ــی ب دسترس
مســابقه جهــت نصــب اپلیکیشــن بــرق 
ــه  ــاداش رمــز ارز، تهی مــن و کشــف و پ
نصــب  و  دانلــود  بــا موضــوع  موشــن 
ــوه  ــوزش نح ــن و آم ــرق م اپلیکیشــن ب
مــن  خاموشــی های  اطالع رســانی 
ارســال  مــن(،  بــرق  اپلیکیشــن  )در 
در  شــده  تهیــه  موشــن  گســترده 
گروه هــای  و  کانــال  مجــازی  فضــای 

اســتانی و پیــج هنرمنــدان و بالگرهــای 
اســتان جهــت نشــر حداکثــری، انتشــار 
مدیریــت  پیام هــای  شــرکت،  اخبــار 
نصــب  رمزارزهــا،  کشــف  مصــرف، 
اپلیکیشــن بــرق مــن و خاموشــی های 
موشــن گرافی،  اطالعیه هــا،  مــن، 
مســابقات مدیریــت مصــرف و ارســال 
ــورت  ــی ها به ص ــدول خاموش ــه ج روزان
گســترده در فضــای مجــازی، بارگــزاری 
در   1400 پیک بــار  بــا  مرتبــط  اخبــار 
هفتگــی  به صــورت  شــرکت  ســایت 
بــا موضــوع مدیریــت مصــرف، کشــف 
بــه  اخبــار  رســانی  اطــالع  و  رمــزارز 
بیــش از 120 رســانه محلــی اســتان 
نحــوه دسترســی  اطــالع رســانی  و 
خاموشــی ها  زمان بنــدی  جــدول  بــه 
پوســتر  ارســال  شــرکت،  ســایت  در 
و  شــده  طراحــی  بنرهــای  طــرح  و 
و  شــرکت  اطالعیه هــای  هم چنیــن 
توانیــر،  شــرکت  ســوی  از  ارســالی 
ــه سراســر اســتان  ــه اداری ب طــی نام
نصــب  و  مناســب  جهــت فضاســازی 
جهــت  مصــرف  مدیریــت  اطالعیه هــا 
اطــالع رســانی آحــاد مــردم و تشــکیل 
ــا اصحــاب رســانه  گروه هــای مجــازی ب
ــار و جــدول خاموشــی ها  و ارســال اخب

روزانــه«. به صــورت 

نگاهی به عملکرد سه ماهه نخست روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان 

ــر  ــرکت توانی ــل ش ــور بین المل ــي و ام ــط عموم رواب
در  رســانه ها  در  اخبــار  برخــي  انتشــار  پــي  در 
خصــوص جــداول خاموشــي ها، اطاعیــه اي را 

ــرد. ــادر ک ص
ــه  ــیله ب ــت: »بدین وس ــده اس ــه آم ــن اطاعی در ای
مي رســاند،  گرامــي  هم وطنــان  عمــوم  اطــاع 
توســط  منتشرشــده  خاموشــي هاي  جــداول 
سراســر  در  بــرق  نیــروي  توزیــع  شــرکت هاي 
کشــور احتمالــي اســت. بــه ایــن معنــا کــه در 
صــورت رعایــت راه کارهــاي مدیریــت مصــرف، 
ــرا  ــور، اج ــداول مذک ــده در ج ــام ش ــاعات اع س

ــد. ــد ش نخواه
ــاع  ــز اط ــرم نی ــترکان محت ــه مش ــور ک همان ط
مــردم  ارزشــمند  همــکاري  به دلیــل  دارنــد، 
خوش بختانــه  کشــاورزي  و  صنعتــي  مشــترکان 
شــده  اعــام  احتمالــي  خاموشــي هاي  جــداول 
ــن رو  ــت. از ای ــده اس ــرا نش ــر اج ــاي اخی در روزه
تاکیــد مي شــود کــه انتشــار ایــن جــداول احتمالــي 
بــودن  پیــش  در  نشــان گر  عنــوان  هیــچ  بــه 
انتشــار اخبــاري از ایــن  خاموشــي ها نیســت و 
دســت کــه باعــث نگرانــي جامعــه مي شــود، از 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج
از ایــن رو ضمــن تقدیــر از همــه ی اصحــاب رســانه 
ــت  ــا صنع ــازي ب ــاني و آگاه س ــاع رس ــه در اط ک
بــرق همــکاري مي کننــد، خواهشــمند اســت از 
ــن موضــوع  ــه ای ــس در اطــاع رســاني ها ب ــن پ ای

ــژه داشــته باشــند. ــه وی توج

جداول خاموشي 
منتشرشده توسط شرکت هاي 

توزیع احتمالي است

مهم ترین اقدامات دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان لرستان
توزیــع  شــرکت  تحقیقــات  دفتــر  مدیــر 
ــا بیــان این کــه در  نیــروی بــرق لرســتان ب
حــوزه پروژه هــای پژوهشــی اجــرا شــده 
یــا در دســت اجــرا کارهــای زیــادی صــورت 
ــن فعالیت هــا  ــه اســت، برخــی از ای گرفت
را بــه شــکل زیــر عنــوان کــرد: »برگــزاری 
ــات  ــی تحقیق ــروه تخصص ــه کارگ 5 جلس
در دانشــگاه ها بــا اســاتید و محققیــن 
پژوهشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
خــارج  هــای  و  اســتان  دانشــگاه های 
از اســتان،  برگــزاری 2 جلســه کمیتــه 
ــای  ــی پروژه ه ــور بررس ــات به منظ تحقیق
ســوی  از  پیشــنهادی  تحقیقاتــی 
دانشــگاه ها،  پژوهشــگران  و  همــکاران 
ــگاه  ــا دانش ــی ب ــرارداد تحقیقات ــام ق انج
شــهری  »آمایــش  عنــوان  بــا  یاســوج 
ــت  ــل و مدیری ــد غیرعام ــرد پدافن ــا رویک ب
بحــران«، انجــام قــرارداد تحقیقاتــی بــا 
دورود  واحــد  اســالمی  آزاد   دانشــگاه 
ــوان »طراحــی و ســاخت دســتگاه  ــا عن ب
ــده  ــه حمل کنن ــده( پرتاب ــر )پرتاب کنن النچ
ســیم در بحــران ســیل«، کاربردی ســازی 
نتایــج ســه پــروژه تحقیقاتــی »مطالعــات 
و  ســاخت  طراحــی،  امکان ســنجی، 
هارمونیــک  فیلتــر  راه انــدازی  و  نصــب 
ســوم  هارمونیــک  کاهــش  به منظــور 
جریان و جریان ســیم نول ترانســفورمر در 
ــاد«  ــی شــهر خرم آب ــع طالقان پســت توزی
بــا طراحــی و نصــب و راه انــدازی فیلتــر 
طالقانــی  پســت  در  هارمونیــک ســوم 
خــرم آبــاد- پــروژه تحقیقاتــی »مکان یابــی 
بهبــود  جهــت  جدیــد  ریکلوزرهــای 
عملکــرد شــبکه و مطالعــات حــوادث و 

خطاهــای گــذرا و 
مطالعــات  انجــام 
اقتصــادی شــبکه« 
مکان یابــی  و 
و  ریکلــوزر 
در  سکشــن الیزر 
بعثــت   24 فیــدر 
فیــدر  و  بروجــرد 
راهدارخانــه - پروژه 
تحقیقاتــی »تعییــن 
بهینــه  فاصلــه 
ــای  ــرای برق گیره ب
در  حفاظتــی 
شــبکه های توزیــع 
شــهری«  متراکــم 
کــه در فیــدر اللــه 
مدیریــت  حــوزه  در 

می باشــد  خرم آبــاد   1 بــرق  توزیــع 
در  مقالــه   3 پذیــرش  و  ارســال  و 
و  ملــی  همایش هــای  و  کنفرانس هــا 

خارجــی«. و  داخلــی  بین المللــی 
بــه  ادامــه  در  شــریفی پور  ابراهیــم 
ــز  فعالیت هــای کمیتــه فنــی بازرگانــی نی
اشــاره کــرد و آن  هــا را این گونــه برشــمرد: 
»برگــزاری نشســت های کمیتــه فنــی 
بازرگانــی؛ انجــام آزمون هــای نمونــه ای 
انبارهــای  در  کاال  کیفیــت  کنتــرل  و 
اســتان، تعییــن و صــدور احــکام اعضــا 
بازرگانــی توســط  جدیــد کمیتــه فنــی 
مدیرعامــل، برگــزاری 7 جلســه کمیتــه 
فنــی و بازرگانــی بــا موضوعــات مختلــف، 
فنــی  مشــخصات  لیســت  ارســال 
انجــام  جهــت  کثیرالمصــرف  تجهیــزات 

تجهیــزات  خریــد 
مطابــق  شــرکت 
بــا اســتانداردهای 
بــرق،  صنعــت 
بــا  قــرارداد 
نیــرو  پژوهشــگاه 
انجــام  جهــت 
نمونــه ای  تســت 
لــوازم و تجهیــزات 
خریــداری  بــرق 
شــرکت،  شــده 
انجــام طــرح معیــن 
خریــد سکســیونر 
جهــت  ار  موتــور 
ی  کت ها شــر
بــرق  توزیــع 
ــارس،  ــواز، ف ــتان، اه خوزس
بــا  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  شــیراز، 
محوریــت شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
مناقصــه  اســناد  پیگیــری  لرســتان، 
انــواع  طــرح خریــد عمــده 1683 عــدد 
ــرای  ــن ب ــرح معی ــت ط ــازن جه ــت خ یونی
مذکــور،  بــرق  توزیــع  شــرکت های 
ســامانه  به روزرســانی  و  بررســی 
تولیدکننــدگان  تامین کننــدگان،  ارزیابــی 
نمــودن  یک پارچــه  پیمانــکاران جهــت  و 
راســتای  در  شــرکت  لیســت  ونــدور 
بــه  ورودی  کاالی  کیفیــت  افزایــش 
شــرکت و صرفه جویــی در مکاتبــات اداری 
ــدور لیســت،  ــه ون و دسترســی آســان ب
پیگیــری اجنــاس قابــل تبدیــل انبــار از کــد 
3 بــه کــد 1 جهــت ســودآوری شــرکت 
ــد  ــاس راک ــف اجن ــن تکلی ــری تعیی و پیگی

ــای ســتاد و ســایر شهرســتان ها«. انباره
ــه داد: »در حــوزه نظــام  شــریفی پور ادام
پیشــنهادها شــامل سرانه پیشــنهادهای 
ذی نفعــان؛  و  همــکاران  از  دریافتــی 
ــوب،  ــنهادهای مص ــودن پیش ــی نم اجرای
ــرق  ــع ب ــرد مدیریت هــای توزی رصــد عملک

ــت«. ــه اس ــورت پذیرفت ص
را  ایــن بخــش  اهــم فعالیت هــا در  وی 
بــذر  »ارســال  کــرد:   عنــوان  این گونــه 
شــدن  برطــرف  راســتای  در  پیشــنهاد 
برخــی چالش هــای شــرکت و اســتفاده 
از نظــرات پرســنل، بررســی و دریافــت 
پیشــنهادهای ارســالی در ســامانه نظــام 
پیشــنهادها در شــرکت، به روزرســانی و 
ــرادات ســامانه نظــام پیشــنهادها  رفــع ای
و  گزارش گیــری  ماهیانــه،  به صــورت 
ارســال عملکــرد ماهیانــه مدیریت هــای 
بــرق شهرســتان ها در نظام پیشــنهادها، 
و  پیشــنهادها  نظــام  شــعار  اعــالم 
ارســال آن بــه شهرســتان ها به صــورت 
هفتگــی، اجرایــی نمــودن پیشــنهادهای 
ارســال شــده ســطح شــرکت در جهــت 
بهبــود و راســتای اهدف شــرکت، ارســال 
پیشــنهادهای تصویــب شــده بــه واحدهــا 
و مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان های 
پیشــنهاد،  اجــرای  جهــت  مربوطــه 
پرداخــت پــاداش پیشــنهادها به صــورت 
نقــدی کــه مســتقیما توســط بانــک ملــی 
واریــز  مربوطــه  همــکاران  حســاب  بــه 
شــده اســت و هم چنیــن تعییــن رابطیــن 
ــع  ــای توزی ــنهادها در بخش ه ــام پیش نظ
و  آمــوزش  انگیزه هــای  جهــت  بــرق 

افزایــش انگیــزش در همــکاران«.
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ستاد

مانــور اعمــال محدودیــت مصــرف 
اجرایــی  دســتگاه های  در  بــرق 
حضــور  بــا  لرســتان  اســتان 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
مدیریــت  مدیــرکل  و  اســتان 
لرســتان  اســتانداری  بحــران 
به صــورت هم زمــان در سراســر 

گردیــد. برگــزار  اســتان 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
لرســتان در حاشــیه ایــن مانــور بــا 
اشــاره بــه شــرایط بســیار ســخت 
ــتان  ــرق در تابس ــن ب ــت تامی جه
ــی از  ــت: »یک ــار داش 14۰۰، اظه
مــواردی کــه می توانــد کمــک 
ــدار  ــرق پای ــن ب ــایانی در تامی ش

ــت  و جلوگیــری از خاموشــی داشــته باشــد مدیری
ــد«. ــتان می باش ــرق در ادارات اس ــرف ب مص

ــا  ــال و ب ــدای س ــزود: »از ابت ــا اف ــدون خودنی فری
ــر آن شــد در  برگــزاری جلســات فنــی، تصمیــم ب
ــرق  ــرف ب ــت مص ــای مدیری ــال جاری برنامه ه س
در ادارات جدی تــر از ســال های گذشــته انجــام 
ــتا  ــن راس ــوق در همی ــور ف ــزاری مان ــرد و برگ گی

می باشــد«.
ــت  ــتان، معاون ــتاندار لرس ــکر از اس ــن تش وی ضم
ــت  ــرکل مدیری ــی و مدی ــور عمران ــی ام هماهنگ

بحــران اســتانداری لرســتان بــه ســبب حمایت هــا 
و هماهنگــی جهــت اجــرای ایــن برنامــه، تصریــح 
کــرد: »جهــت اجــرای ایــن مانــور بــه کلیــه 
ادارات ســطح اســتان جهــت رعایــت مــوارد مــورد 
ــنایی و  ــوارد روش ــه م ــه »کلی ــور از جمل ــر مان نظ
ــل  ــن کوی ــر گازی، ف ــی، کول ــر آب سرمایشــی )کول
قبیــل  از  اداری  تجهیــزات  درصــد   5۰ و  و...( 
کامپیوتــر و پرینتــر خامــوش گــردد« اطــاع 

ــت«. ــورت گرف ــانی ص رس
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  هم چنیــن  خودنیــا 
کاس هــای آموزشــی مدیریــت مصرف کــه در ادوار 

گذشــته به صــورت گســترده 
برگــزار  اســتان  ادارات  در 
ــار  ــت: »انتظ ــت، گف ــده اس ش
ــی  ــتگاه های اجرای ــی رود دس م
توجــه  بــا  اســتان  ادارات  و 
بــه راه کارهــا و آموزش هــای 
ــه  ــدون این ک ــده، ب ــام ش انج
ــاب  ــه ارب ــات ب ــه خدم در ارائ
ــود  ــاد ش ــی ایج ــوع اختال رج

یاری گــر مــا باشــد«.
لرســتان  بــرق  مدیرعامــل 
بــا  نمــود  امیــدواری  ابــراز 
کــه  برنامه ریزی هایــی 
جهــت  توزیــع  شــرکت 
مدیریــت مصــرف بــرق در نظــر 
بــا همــکاری هم اســتانی های  گرفتــه اســت و 
عزیــز در اجــرای ایــن برنامه هــا بتوانیــم تابســتانی 

کنیــم«. ســپری  را  خاموشــی  بــدون 
از  نفــر   1۰۲ مانــور  ایــن  در  اســت،  گفتنــی 
کارشناســان شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
مــوارد مــورد نیــاز را طــی چــک لیســت های 
ــرق  ــورد نظــر در خصــوص چگونگــی مصــرف ب م
در ادارت ارزیابــی نمــوده و راهنمایی هــای الزم 
ــران اداری  ــه مدی ــرژی را ب ــازی ان ــت بهینه س جه

ــد«. ــه نمودن ارئ

برگزاری مانور اعمال محدودیت مصرف برق در دستگاه های اجرایی استان

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــان ش ــور کارکن ــر ام مدی
این کــه  بیــان  بــا  لرســتان  اســتان  بــرق 
و  طبقه بنــدی  طــرح  ضوابــط  مجموعــه 
ــرو  ــه وزارت نی ــوط ب ــاغل مرب ــی مش ارزش یاب
در ســطح شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
ــن  ــده اســت، اظهــار داشــت: »ای اجرایــی گردی
طــرح کــه در اســفند ســال 1399 بــه تصویــب 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی رســیده در 
حــال حاضــر الزم االجــر بــوده و جایگزیــن طرح 

قبلــی مصــوب شــهریور 137۶ می گــردد«.
ــن طــرح  ــا اجــرای ای ــزود: »ب مجیــد فتحــی اف
کلیــه ضوابــط طــرح قبلــی، بخشــنامه ها و 
ــای  ــوق و مزای ــه حق ــوط ب ــای مرب آیین نامه ه
کارکنــان و رویه هــا و عــرف قبلــی کارگاه و 

ــردد«. ــو می گ ــر لغ ــوارد مغای م
ــرح  ــن ط ــکام ای ــه اح ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــفند 1399  ــدای اس ــادر و از ابت ــاه ص در تیرم
ــن  ــرد:  »هم چنی ــح ک ــردد، تصری ــاظ می گ لح
ــی  ــوق دریافت ــش حق ــبب افزای ــرح س ــن ط ای

کارکنــان شــرکت می گــردد«.
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــان ش ــور کارکن ــر ام مدی
ــان  ــان خاطرنش ــتان در پای ــتان لرس ــرق اس ب
ــان  ــه کارکن ــوط ب ــور مرب ــرح مذک ــرد: »ط ک
ســایر  و  می باشــد  شــرکت  دائــم  قــرارداد 
شــرکت های  بــا  قــرارداد  طــرف  نیروهــای 
ــن  ــه ای در ای ــای جداگان ــکاری از طرح ه پیمان

می نماینــد«. اســتفاده  خصــوص 

اجرای طرح طبقه بندی و 
ارزش یابی مشاغل وزارت نیرو 

در شرکت توزیع برق لرستان

و  اصــالح  جهــادی  طــرح  ادامــه  در 
روســتاهای  بــرق  شــبکه  بهســازی 
ــتا در  ــار روس ــرق چه ــبکه ب ــور ش کش
شهرســتان چگنــی اصــالح و بهســازی 

ــد. ش
ــرداری از اصــالح و بهســازی  آییــن بهرب
داوود،  چــم  روســتاهای  شــبکه 
چــم چــره، چنــار باباجــان و شــهرک 
حضــور  بــا  چگنــی  شهرســتان  دام 
و  خرم آبــاد  نماینــده  ویســکرمی 
چگنــی در مجلــس شــورای اســالمی، 
ــی،  ــدار شهرســتان چگن ترابــی فرمان
توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل  خودنیــا 
ــئوالن  ــی از مس ــتان و جمع ــرق لرس ب
گردیــد. برگــزار  چگنــی  شهرســتان 

نماینــده  آییــن  ایــن  ابتــدای  در 
چگنــی  و  خرم آبــاد  شهرســتان های 
بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
بیــان این کــه در طــول عمــر پربرکــت 
صنعــت  در  اســالمی  جمهــوری 
چشــم گیری  پیشــرفت های  بــرق 
ــار داشــت: »شــرکت  داشــته ایم، اظه
نیــز  لرســتان  اســتان  بــرق  توزیــع 
ــا تمــام کشــور موفــق عمــل  همــگام ب
ماننــد  مــوارد  از  بعضــی  در  و  نمــوده 
پیشــرو  روســتاها  بــه  برق رســانی 

اســت«. بــوده 
ــات  ــکر از اقدام ــن تش ــکرمی ضم ویس
داشــت:  ابــراز  لرســتان،  بــرق 
ازجملــه  لرســتان  بــرق  »مدیرعامــل 

ــادی می باشــد  ــالش و جه ــران پرت مدی
در  روســتاها  نمــودن  بــرق دار  کــه 
ســریع ترین زمــان ممکــن در ســیل 98 

مدعاســت«. ایــن  بــر  شــاهدی 
توزیــع  ادامــه مدیرعامــل شــرکت  در 
بــرق لرســتان بــا اشــاره بــه این کــه در 
ــرق  طــرح اصــالح و بهســازی شــبکه ب
روســتاهای کشــور 450 روســتا ســهم 
لرســتان مــی باشــد، ابــراز داشــت: 
»در مرحلــه اول بــرق 26 روســتا اصــالح 
و بهســازی گردیــد و در ایــن مرحلــه نیــز 
ــه آن افــزوده شــد«. 4 روســتای دیگــر ب
ــه  ــار هزین ــزان اعتب ــا می ــدون خودنی فری
ــدوداً  ــار روســتا را ح ــن چه شــده در ای

700 میلیــون تومــان اعالم کــرد و گفت:  
ــا تــالش و کار جهــادی همــکاران در  »ب
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان امیدواریــم 
کار اصــالح و بهســازی شــبکه بــرق 
تمامــی 450 روســتا تــا 6 ماهــه اول 

ــه اتمــام برســد«. ســال 1400 ب
وی افــزود: »بــرق به عنــوان صنعتــی 
نقــش   ، اســتراتژیک  و  زیرســاخت 
و  توســعه  پیشــرفت،  در  مهمــی 
ــن و  ــرق مطمئ ــدون ب ــی دارد و ب آبادان
پایــدار نمی تــوان چشــم اندازی بــرای 
رشــد و شــکوفایی یــک کشــور متصــور 

شــد«.
اهمیــت  بــه  ادامــه  در  خودنیــا 
اشــاره  روســتاها  بــه  برق رســانی 
ــت  ــرد و گفــت: »جهــت تحقــق عدال ک
اجتماعــی و زدودن فقــر از روســتاها 
بایــد تــالش خــود را بــه کار ببندیــم و 
ایــن  بــه  را  پایــدار  و  برقــی مطمئــن 
ــر  ــا عالوه ب ــم ت ــه دهی ــد ارائ ــر مول قش
مهاجــرت  از  درآمــد  و  شــغل  ایجــاد 
در  و  شــود  جلوگیــری  روســتاییان 
معکــوس  مهاجــرت  شــاهد  مــواردی 

باشــیم«. روســتاییان 
وی در پایــان بــه شــرایط بســیار ســخت 
تابســتان امســال بــا توجــه بــه کمبــود 
هــوا  شــدید  گرمــی  و  بارندگی هــا 
»از  داشــت:  اظهــار  و  نمــود  اشــاره 
تقاضامندیــم  عزیــز  هم اســتانی های 
بــا کاهــش تنهــا 10 درصــدی بــرق، 
شــرکت توزیــع را در برق رســانی بــدون 

خاموشــی یــاری نماینــد«.

اصالح و بهسازی شبکه برق ۴ روستا در لرستان

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــپاچینگ ش ــور دیس ــر ام مدی
ــه تشــریح اقدامــات امــور  لرســتان در گزارشــی ب
دیســپاچینگ در راســتای راه انــدازی سیســتم 
حفاظتــی  تجهیــزات  اســکادای  و  اتوماســیون 

ــت. ــوری پرداخ مان
ــات  ــن اقدام ــن خصــوص ای ــی در ای ــد نظام حمی
توزیــع  »شــرکت  کــرد:  عنــوان  این گونــه  را 
ــرق اســتان لرســتان در راســتای طــرح  نیــروی ب
ــزات  ــیون تجهی ــرای اتوماس ــازی و اج هوشمندس
حفاظتــی مانــوری موجــود در شــبکه فشــار 
ــرل از راه دور و  ــه اجــرای کنت ــق ب متوســط، موف

ــد« ــبکه ش ــطح ش ــه در س ــور 1۰ نقط مانیت
دســتگاه   3 ترتیــب  »بدیــن  داد:  ادامــه  وی 
ــتگاه  ــن الیزر و 1 دس ــتگاه سکش ــوزر، ۶ دس ریکل
ــه  ــزار تهی ــق نرم اف ــوردار از طری ــیونر موت سکس
ــا  ــپاچینگ ب ــور دیس ــرل ام ــز کنت ــده در مرک ش
موفقیــت از راه دور مانیتــور و دســتورات کنترلــی 

ــد«. ــادر گردی ص
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــپاچینگ ش ــور دیس ــر ام مدی
ــات  ــن اقدام ــت: »هم چنی ــه گف ــتان در ادام لرس
الزم جهــت اضافــه نمــودن ۲5 نقطــه جدیــد بــه 
ایــن ســامانه تــا انتهــای تابســتان 14۰۰ صــورت 

گرفتــه اســت«.

فعالیت های امور دیسپاچینگ 
شرکت توزیع برق لرستان
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بــر  نظــارت  دفتــر  مدیــر 
توزیــع  بهره بــرداری شــرکت 
لرســتان  اســتان  بــرق 
انجــام  اقدامــات  درخصــوص 
بهــار  در  دفتــر  ایــن  شــده 
ســال جاری اظهــار داشــت: 
ــوارد انجــام شــده توســط  »م
اکیپ هــای خــط گــرم تــا پایــان 
اردیبهشــت مــاه شــامل 540 
 669/81 عیــب،  رفــع  مــورد 
مــگاوات ســاعت انــژی ذخیره 

شــده
شــاخه زنی  متــر   14170 و   

می باشــد«.
افــزود:  اســکندری  محمــد 

ــب  ــادی در قال ــور جه ــزاری دو مان »برگ
ــای  ــام فعالیت ه ــا انج ــر ب ــدام فراگی اق
ذیــل صــورت گرفتــه اســت؛ تعدیــل بــار 
 516/3 میــزان  بــه  معابــر  روشــنایی 
مــورد   619 مجــدد  تنظیــم  کیلــوات، 
مــورد   82 اصــالح  نجومــی،  ســاعت 
درب تابلــو و ســرویس 126 دســتگاه 

پســت هوایــی«.
وی ادامــه داد: »اصــالح 1289 مــورد 
ــورد  ــار 95 م ــادل ب اتصــال سســت، تع
ــار 107  ــادل ب ــف، تع ــار ضعی ــدر فش فی
عمومــی،  ترانســفورماتور  دســتگاه 
نصــب  مشــترک،   581 ولتــاژ  اصــالح 

 630 اتوترانســت  دســتگاه  یــک 
دورود  شهرســتان  تنــودر  فیــدر  روی 
ولتــاژ 211 مشــترک،  جهــت اصــالح 
پــی ام،  جدیــد  نرم افــزار  اســتقرار 
ــه جهــت  ــه ویدیوهــای آموزشــی ب تهی
آمــوزش مجــازی نــرم افــزار پایــش و 
تدویــن  شهرســتان ها،  بــه  ارســال 
شــروع  و  بازدیــد  برنامــه  دوره هــای 
بازدیــد از شــبکه، بازدیــد و ثبــت عیــب 
متوســط  فشــار  شــبکه  درصــد   50
ثبــت  و  بازدیــد  و  زمینــی  و  هوایــی 
عیــب 50 درصــد پســت های هوایــی 

زمینــی«. و 
اســکندری ســایر اقدامــات ایــن مدیریت 

را این گونــه برشــمرد: »خریــد 
جدیــد  تبلــت  دســتگاه   17
بــرای مدیریــت توزیــع بــرق 
تکمیــل  شهرســتان ها، 
ســخت افزارهای مــورد نیــاز 
شهرســتان ها، امــکان بازدیــد 
ــرای هــر  ــه ب ــا تبلــت جداگان ب
اکیــپ، امــکان ثبــت ســرویس 
و اجنــاس مصرفــی، اجــرای 
مدیریــت  ارزیابی هــای 
فیزیکــی،  دارایی هــای 
بررســی و آمــوزش سیســتم 
ــرداری  ــنل بهره ب ــط پرس توس
بــرق  توزیــع  شــرکت  در 
ــاب  ــی و انتخ ــهد، بررس مش
از لیســت معرفــی  شــرکت مشــاور 
توانیــر، عقــد قــرارداد  شــده توســط 
تهیــه  و  ارزیابــی  آمــوزش  و  مشــاور 
ــو،  ــا شــرکت مشــاور پمک نقشــه راه ب
اولیــن  اجرایــی  و  آموزشــی  جلســه 
مدیــران  ســطح  در  ارزیابــی  مرحلــه 
دفاتــر ســتادی و پرســنل اجرایــی و 
اجــرای دومیــن مرحلــه ارزیابــی شــامل 
ــر و  ــران دفات ــا مدی ــه حضــوری ب مصاحب
ــای  ــه و نیروه ــان زیرمجموع کارشناس
و  نرم افزار هــا  بررســی  و  اجرایــی 
مســتندات  و  موجــود  فرآیندهــای 

مربوطــه«.

فعالیت های سه ماهه دفتر نظارت بر بهره برداری توزیع برق لرستان 

مدیــر بحران و پدافنــد غیرعامل شــرکت توزیع 
ــای انجام شــده در  ــرق اســتان اهــم فعالیت ه 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
و  آب  صنعــت  اچ  اس ای  و  پدافنــد  بحــران، 
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 
ــز در  ــاط حادثه خی ــانی نق ــتان و به روزرس اس

ســطح اســتان«.
ــت  ــد و تس ــه بازدی ــی در ادام ــد حکیم محم
مولدهــای بیمارســتان های سراســر اســتان 
جهــت آمادگی در شــرایط اضطــراری را از دیگر 
اقدامــات مهــم ایــن مدیریــت دانســت و گفــت: 
»تســت و مســتقر نمــودن مولدهــای اضطــراری 
در مراکــز مهــم ماننــد فرمانداری هــای سراســر 
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــت برگ ــتان جه اس
اکیپ هــای  کلیــه  ســاماندهی  و  جمهــوری 
اتفاقــات عملیــات در ســطح اســتان به منظــور 
از  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری 
ــران  ــت بح ــر مدیری ــای دفت ــر فعالیت ه دیگ

ــد«. ــع می باش ــرکت توزی ش

عملکرد مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل برق لرستان در بهار ۱۴۰۰

ــو وات  ــت300 کیل ــا ظرفی ــول آباد ب ــی ش ــروگاه برق آب نی
و اعتبــار 2 میلیــارد و 400 میلیــون تومــان در اســتان 

ــد. ــدار ش ــتان وارد م لرس
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
ــی  ــای برق آب ــه نیروگاه ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
ــط  ــظ محی ــاظ حف ــه لح ــد و ب ــوخت ندارن ــه س ــاز ب نی
زیســت، یاری رســان هســتند، اظهــار داشــت: »در اســتان 
ــوان  لرســتان نیــز ســعی شــده از ایــن ظرفیــت در حــد ت
ــات  ــه اقدام ــن زمین ــه در ای ــود و خوش بختان ــتفاده ش اس
ــی  ــروگاه برق آب ــه نی ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص خوب

ــت«. ــده اس ــاد ش ــتا ایج ــن راس ــز در ای ــول آباد نی ش
ــی،  ــای برق آب ــه نیروگاه ه ــان این ک ــا بی ــی ب ــم تراب قاس
انــرژی مــورد نیــاز خــود را بــرای تولید بــرق از جریــان آب 
ــد،  ــن می کنن ــال آب تامی ــای انتق ــا کانال ه ــا ب رودخانه ه
افــزود: »نیــروگاه مذکــور بــا ارتفــاع 90 متــر و دبــی 300 
لیتــر در ثانیــه تــوان تولیــد عملــی 240 کیلــووات انــرژی 

بــرق را دارد«.
ــال  ــتان امس ــخت در تابس ــرایط س ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــا وارد  ــت: »ب ــدار، گف ــن و پای ــرق مطمئ ــن ب ــت تامی جه
ــرق سپیددشــت و  ــروگاه در پســت ب ــن نی ــدار شــدن ای م
ــاز  ــی از نی ــرق بخش ــن ب ــر تامی ــول آباد عاوه ب ــدر ش فی
مشــترکین ایــن ناحیــه، باعــث کاهــش خاموشــی، افزایــش 

ــد«. ــد ش ــبکه خواه ــات ش ــش تلف ــت و کاه کیفی
ــارد  ــرح را 2 میلی ــن ط ــرداری از ای ــه بهره ب ــی هزین تراب
ــروگاه  ــزود: »نی ــود و اف ــان اعــام نم ــون توم و 400 میلی
خصوصــی  بخــش  توســط  کــه  شــول آباد  برق آبــی 
احــداث شــده عاوه بــر تولیــد 300 کیلــووات بــرق، 
ــوده  ــم نم ــز فراه ــر را نی ــتقیم 3 نف ــتغال مس ــه اش زمین

ــت«. اس
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
بــا اشــاره بــه این کــه ایــن نیــروگاه توســط بخــش 
ــی  ــت: »پیش بین ــت، گف ــده اس ــداث گردی ــی اح خصوص
ــرق  ــاعت ب ــووات س ــاالنه 1395084 کیل ــد س ــا تولی م
ــول آباد  ــش ش ــترک از بخ ــرق 500 مش ــه ب ــد ک می باش

می کنــد«. تامیــن  را 
ــاله  ــروگاه 20 س ــن نی ــرارداد ای ــه ق ــان این ک ــا بی وی ب
ــوخت  ــی در س ــت: »صرفه جوی ــد، گف ــاتبا می باش ــا س ب
فســیلی 390623 مترمکعــب و کاهــش گاز گلخانــه ای 

892853 کیلوگــرم در ســال می باشــد«.

نیروگاه برق آبی شول آباد
وارد مدار شد مدیــر دفتــر نظــارت و کنتــرل 

شــرکت  اندازه گیــری  لــوازم 
توزیــع بــرق لرســتان بــا بیــان 
امســال  پیک بــار  در  این کــه 
مرکــز پایــش فهــام تحــت نظر 
دفتــر نظــارت و کنتــرل لــوازم 
ــع  ــه قط ــدام ب ــری اق اندازه گی
ــترکین  ــل از راه دور مش و وص
ــمند  ــام هوش ــور فه دارای کنت
ــار داشــت:  ــوده اســت، اظه نم
»در همیــن راســتا و از ابتــدای 

اجــرای  به منظــور   14۰۰ ســال  خردادمــاه 
طرح هــای مدیریــت پیــک بــار و مصــرف بــرق 
تعــداد 1۲38 مشــترک در ســطح شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان کــه 

دارای کنتــور فهــام مســتقیم 
اوج  ســاعات  در  می باشــند 
دو  به مــدت  و  بــرق  مصــرف 
و  قطــع  دور  راه  از  ســاعت 

مجــدد وصــل می شــوند«.
بهمــن تــوان بــا اشــاره بــه 
ــه  ــا نیم ــرح ت ــن ط ــه ای این ک
ــه  ــال جاری ادام ــهریورماه س ش
ــح کــرد:  خواهــد داشــت، تصری
کــه  مشــترکینی  »تمامــی 
ــده اند  ــرح ش ــن ط ــمول ای مش
و قــرارداد همــکاری پیک ســایی منعقــد شــده 
در پایــان طــرح از تخفیفــات تعییــن شــده بــر 
ــد  ــد خواهن ــی بهره من ــرق مصرف ــض ب روی قب

ــد«.  ش

اقدامات دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری برق لرستان

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: »مانــور اولیــن اقــدام 
فراگیــر ســال 14۰۰ شــرکت توزیــع برق اســتان 
بــا محوریــت عبــور از پیک تابســتان در راســتای 
ــه  ــای بین شــهری، مقابل ــنایی راه ه ــل روش تعدی
بــا دســتگاه های رمــزارز غیرمجــاز، تعدیــل 
ــای مجــاز  ــع آوری برق ه ــر و جم ــنایی معاب روش

در ســطح اســتان لرســتان برگــزار شــد«.
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه کمبــود بارش هــا 
در ســال 99 و هم چنیــن فــرا رســیدن تابســتان 
زودهنــگام ابــراز داشــت: »در ســال 14۰۰ بایــد 
ــه کار  ــور ب ــر کش ــود را در سراس ــوان خ ــام ت تم
ــور  ــتان عب ــک تابس ــم از پی ــا بتوانی ــم ت ببندی

ــرق مواجــه  ــود ب ــا کمب ــم و ب کنی
نشــویم«.

وی ادامــه داد: »شــرکت توزیــع 
بــرق لرســتان از ابتــدای ســال 
بــا تشــکیل منظــم و مســتمر 
جلســات تمــام تــاش خــود را 
ــی  ــد برق ــه بتوان ــته ک ــه کار بس ب
ــتان  ــن را در تابس ــدار و مطمئ پای
ــز  ــتانی های عزی ــه هم اس 14۰۰ ب
ــن  ــزاری ای ــه برگ ــد ک ــه ده ارائ
مانــور در همیــن راســتا انجــام 

ــد«. ش
ــدود  ــه ح ــان این ک ــا بی ــا ب خودنی
ــا مصــرف ۲4  ۲18 هــزار چــراغ ب
مــگاوات در ســطح شــرکت توزیــع 

ــان  ــت: »در جری ــود دارد، گف ــتان وج ــرق اس ب
ــته  ــال گذش ــری س ــگ سراس ــای هماهن مانوره
ــت  ــت مدیری ــر جه ــل معاب ــتای تعدی و در راس
مصــرف در مجمــوع حــدود 4۶ هــزار و 9۰۰ 
ــگاوات  ــی ۶.۶ م ــوان نام ــا ت ــراغ ب ــتگاه چ دس

ــل شــد«. تعدی
ــته حــدود 41  ــال گذش ــار س ــزود: »از آم وی اف
هــزار و 5۰۰ چــراغ بین شــهری و 3 هــزار و 
ــت«. ــده اس ــوش ش ــی خام ــراغ بین راه 15۰ چ

مدیرعامــل بــرق لرســتان بــا بیــان این کــه 
تعــداد 389 نفــر در قالــب 14۰ اکیــپ  در ایــن 
ــن  ــرد: »ای ــح ک ــتند، تصری ــور داش ــور حض مان
ــل 5۰۰  ــت تعدی ــود را جه ــت خ ــا فعالی گروه ه
دســتگاه چــراغ به صــورت یــک 
در میــان، منظــم کــردن 35۰۰ 
ــان  دســتگاه چــراغ کــه در جری
خامــوش  قبلــی  مانورهــای 
به صــورت  ولیکــن  شــده اند 
نشــده اند،  تعطیــل  منظــم 
اصــاح ۲5۰۰ مــورد اتصــال 
اصــاح  و  تعمیــر  سســت، 
شــبکه های  از  کیلومتــر   ۶5
بحرانــی، جمــع آوری 48۰ مورد 
انشــعاب غیرمجــاز مشــهود و 
 1۰ جمــع آوری  و  نامشــهود 
رمــزارز  اســتخراج  دســتگاه 

غیرمجــاز انجــام گرفــت«.

اولین مانور فراگیر سال ۱۴۰۰ با محوریت عبور از پیک تابستان برگزار شد
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شهرستان ها

اقدامات مدیریت توزیع برق۱ شهرستان خرم آباد در بهار ۱۴۰۰
ــتان  ــرق1 شهرس ــع ب ــر توزی مدی
بــه  گزارشــی  در  خرم آبــاد 
ایــن مدیریــت  ارائــه عملکــرد 
ســال  ابتدایــی  ســه ماهه  در 
»در  گفــت:  و  پرداخــت   1400
ســال جاری  نخســت  ســه ماهه 
اولویت هــای  بــه  توجــه  بــا 
شــرکت  شــده  سیاســت گذاری 
توزیــع بــرق اســتان ایــن مدیریــت 
بــا اولویــت شناســایی و جمــع آوری 
رمــزارز  تولیــد  دســتگاه های 
ایــن  در  )بیت کویــن(  غیرمجــاز 
خصــوص اقــدام نمــود کــه در 
نتیجــه آن تعــداد 110 دســتگاه 
ــه  ــی 7 مرحل ــاز ط ــر غیرمج ماین

عملیــات حســاس شناســایی و جمــع آوری گردیــد«.
مهــران امیــری افــزود: »بــا توجــه بــه افزایــش 
ــش  ــه آن افزای ــوا و در نتیج ــای ه ــابقه ی گرم بی س
مصــرف بــرق عاوه بــر جمــع آوری رمزارزهــای اشــاره 
ــای  ــکیل گروه ه ــه تش ــدام ب ــت اق ــن مدیری ــده ای ش
کارشناســی به منظــور بازدیــد از ادارات و واحدهــای 
ــن  ــا ضم ــود ت ــات نم ــده خدم ــه دهن ــاری و ارائ تج
ارزیابــی وضعیــت مصــرف بــرق مــوارد قابــل اصــاح 
ــه  ــه ب ــا توج ــکاری ب ــدم هم ــر و در صــورت ع را تذک
ــا  ــرق آن ه ــع ب ــه قط ــدام ب ــده اق ــذ ش ــای اخ مجوزه
ــش از  ــداد بی ــدام تع ــن اق ــه ای ــه در نتیج ــد ک نمای
80 اداره و بانــک و بیــش از 20 واحــد تجــاری و 
ــت  ــرار گرف ــد ق ــورد بازدی ــات م ــده خدم ــه دهن ارائ
ــت  ــدم رعای ــت ع ــا به عل ــورد از آن ه ــرق 5 م ــه ب ک

دســتورالعمل های صــادره قطــع گردیــد«.
وی بــا بیــان این کــه بــا توجــه بــه تخصیــص بودجــه 
از محــل عــوارض بــرق جهــت بهینه ســازی روســتاها، 
ــا احــداث 420 متــر  اظهــار داشــت: »ایــن مدیریــت ب
ــت  ــتگاه پس ــب 4 دس ــط و نص ــار متوس ــبکه فش ش

هوایــی )200 و 100 کیلوولــت آمپــر( بــا اعتبــاری 
بالغ بــر 4350 میلیــون ریــال اقــدام بــه تقویــت شــبکه 
ــن  ــود در همی ــه نم ــان و پروان ــتاهای طالق ــرق روس ب
راســتا بــا صــرف اعتبــاری بالغ بــر 300 میلیــون 
ریــال اقــدام بــه اصــاح و بهینه ســازی شــبکه فشــار 

ــود«. ــوق نم ــتاهای ف ــف روس ضعی
ــدت  ــن م ــی ای ــه در ط ــه این ک ــاره ب ــا اش ــری ب امی
روســتای ازناولــه گنجــی در شــهر بیران شــهر بــا 
ــر  ــر شــبکه فشــار متوســط و 300 مت احــداث 380 مت
ــک دســتگاه پســت  ــف و نصــب ی شــبکه فشــار ضعی
هوایــی 25 کیلوولــت آمپــر بــا اعتبــاری بالغ بــر 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــرق دار گردی ــال ب ــون ری 4580 میلی
ــاح و  ــر، اص ــت تعمی ــدت جه ــن م ــن در ای »هم چنی
ــتاها  ــهر و روس ــطح ش ــر س ــبکه معاب ــازی ش بهینه س
تعــداد 400 عــدد المــپ، 570 عــدد ایگناتــور و چــک، 
173 عــدد کلمــپ انشــعاب، 30 دســتگاه ســاعت 
ــال  ــون ری ــر 960 میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب نجومــی و ... ب

ــد«. ــض گردی تعوی
ــد  ــاد تاکی ــتان خرم آب ــرق شهرس ــع 1 ب ــرت توزی مدی
ــر در راســتای  کــرد: »به منظــور کاهــش مصــرف معاب

از  ناشــی  خاموشــی های  کاهــش 
ــت  ــن مدیری ــار ای ــت اضطــراری ب مدیری
بلوارهــای  اقــدام بــه تعدیــل معابــر 
ــدت  ــن م ــه در ای ــود ک ــهر نم ــطح ش س
تعــداد 290 عــدد المــپ، 84 عــدد چــک 
و 187 عــدد اســتارتر بــا اعتبــاری بالغ بــر 
ــد«. ــض گردی ــال تعوی ــون ری 240 میلی

وی ادامــه داد: »بــه همیــن منظــور و 
ــرکت  ــل ش ــت عام ــاعدت مدیری ــا مس ب
در راســتای رونــق تولیــد تعــداد 110 
ــی  ــر شــهرک صنعت دســتگاه چــراغ معاب
میلیــون   1100 بالغ بــر  اعتبــاری  بــا 
و  اصــاح  کامــل  به صــورت  ریــال 
ــم  ــع حری ــور رف ــدند و به منظ ــن ش روش
شــبکه های فشــار متوســط و ضعیــف 
ــه  ــه پای ــداد 25 اصل ــه تع ــاد حادث ــری از ایج و جلوگی
ــع خطــر  ــا و رف ــال جابه ج ــون ری ــار 400 میلی ــا اعتب ب

ــت«. ــده اس ش
ــش  ــت کاه ــرد: »در جه ــه ک ــن اضاف ــری هم چنی امی
اتصــال  از  جلوگیــری  و  ناخواســته  خاموشــی های 
ــه  ــره، 305 عــدد پای ــداد 150 عــدد مق ــز تع شــبکه نی
ــض و  ــتگاه کات اوت و ... تعوی ــر، 6 دس ــره راس تی مق
ــد«. ــاخه زنی ش ــت ش ــه درخ ــداد 60 اصل ــاح و تع اص

مدیــر توزیــع 1 بــرق مرکــز اســتان افــزود: »در طــی 
ــاز و  ــک ف ــور ت ــتگاه کنت ــداد 230 دس ــدت تع ــن م ای
ســه فــاز نصــب و تعــداد 2510 فقــره انشــعاب عــادی 
و دیمانــدی نیــز تســت گردیــد کــه تعــداد 82 دســتگاه 
ــایی و 51  ــده شناس ــتکاری ش ــوب و دس ــور معی کنت
ــن  ــد. هم چنی ــض گردی ــوب تعوی ــور معی ــتگاه کنت دس
در ایــن راســتا تعــداد 403 فقــره انشــعاب واگــذار 
غیرمجــاز  انشــعاب  فقــره   102 تعــداد  و  گردیــد 
شناســایی و ضمــن اخــذ جرائــم بــه میــزان 590 
میلیــون ریــال تعــداد 54 فقــره از آن هــا انشــعاب دائــم 

ــد«. ــداری نمودن خری

اقدامات مؤثر مدیریت توزیع2 برق شهرستان خرم آباد در بهار ۱۴۰۰
بــرق  توزیــع۲  مدیریــت 
در  خرم آبــاد  شهرســتان 
ایــن  اقدامــات  گزارشــی 
مدیریــت در ســه ماهه نخســت 
ــل  ــه شــرح ذی ســال جاری را ب
بیــان داشــت: »شناســایی ۶97 
رمــزارز،  اســتخراج  و  ماینــر 
1۰5 درصــد وصــول مطالبــات 
 ،14۰۰ اردیبهشــت  در 
فرســتادن 3۶ اکیــپ جهــت 
راســتای  در  ادارات  بازدیــد 
بیت کویــن،  شناســایی 
ــرف  ــت مص ــاز و مدیری غیرمج
کاری  شــیفت   3 به صــورت 
تهیــه  و  عکس بــرداری  و 
اکیــپ   15 الزم،  مســتندات 

جهــت مدیریــت مصــرف به صــورت مســتمر بــه 
کشــاورزی و صنایــع، تشــکیل جلســات مدیریــت 
مصــرف و همــکاری بــا مدیریــت مصــرف، بســتن 
قــرارداد جدیــد بــرای اســکن مــدارک باقیمانــده، 
نصــب و آمــوزش بــرق مــن بــرای مشــترکین و 
ــرق مــن«. ــق ب آمــوزش و پیگیــری آن هــا از طری

حکمــت بیرانونــدی ادامــه داد: »نصــب 5۰۰ 
دســتگاه کنتــور، تعویــض13۰ دســتگاه کنتــور، 
جمــع آوری  کنتــور،  دســتگاه   8793 تســت 
مشــهود ۲57 مــورد تبدیــل بــه مجــاز 51 
مــورد، جمــع آوری نامشــهود ۲3 مــورد از دیگــر 

اقدامــات ایــن مدیریــت بوده انــد«.
بــه  را  هــا  فعالیــت  و  اقدامــات  دیگــر  وی 
درآوردن  »زیربــار  کــرد:  عنــوان  شــرحذیل 
رفــع  جهــت  جدیــد  ترانــس  1۲دســتگاه 
مشــکل ضعــف ولتــاژ مشــترکین و تقســیم 
ــار،  ــول ب ــت های ف ــا پس ــا ب ــور آن ه ــار و مان ب
ــاً  ــل جمع ــدر دوب ــار ۲3 فی احــداث و تقســیم ب
ــتگاه  ــار 3۶ دس ــیم ب ــر، تقس ــول75۰ مت ــه ط ب
ترانــس هوایــی و زمینــی نامتعــادل، اصــاح 

ــب  ــش ت ــا افزای ــس ب ــتگاه تران ــاژ 4۲ دس ولت
پنجــر، رفــع مشــکل ضعــف ولتــاژ و نوســان بــرق 
ــد و  ــاز، بازدی ــه ف ــاز و س ــترک تک ف 1۰4 مش
ــی در  ــت های عموم ــری پس ــری و ولتاژگی بارگی
ــتگاه  ــالیانه، اصــاح 9۰ دس ــک س ــه اول پی نیم
پســت هوایــی و ســرویس آن هــا، رفــع 5۰ 
ــورد ســرکابل  ــزی، اصــاح 5۰ م ــورد روغن ری م
ــای  ــی باس باره ــار متوســط ورودی و خروج فش
فیــوز  کلیــد  مــورد  تعویــض8۰  پســت ها، 
ــرقتی،  ــتم ارت س ــاح 15۰ سیس ــوخته، اص س
ــه،  ــوده 1۲ اصل ــته و فرس ــه شکس ــض پای تعوی
ــم شــبکه  تعویــض مقــره ۲5۰ عــدد، رفــع حری
فشــار متوســط 1۰ مــورد، نصــب سکســیونر 
ــوردار 3  دســتگاه، نصــب جداســاز  ســاده و موت
ــوزي  ــب کات اوت فی ــتگاه، نص ــي  15 دس هوای
روی خــط فشــار متوســط ۲۰ دســتگاه و نصــب 
ــدد«. ــط 9۰ ع ــار متوس ــط فش ــر روی خ اسپیس

بیرانونــدی افــزود: »احــداث خط فشــار متوســط 
روســتای للــری۲ بــه طــول 1.۲ کیلومتــر، 
احــداث یــک دســتگاه پســت ۲5 کیلوولــت آمپر 
ــر  ــداث 4۰۰ مت ــری۲، اح ــتای لل ــي روس هوای

شــبکه فشــار ضعیــف روســتاي 
للــري۲،  احــداث شــبکه فشــار 
متوســط روســتای چم قــرق 
جابه جایــي  و  حریــم  رفــع 
پایه هــاي  اصــاح  پایه هــا، 
اصــاح  اصلــه،   8 کج شــده 
شــبکه  سســت  اتصــاالت 
فشــار متوســط۶۰  اتصــال، 
ــهری  ــاي ش ــاخه زني فیدره ش
مــورد،   15۰ روســتایي  و 
ــط  ــبکه فشارمتوس ــگاژ ش ری
ــض پایه هــاي  3۰ اســپن، تعوی
فرســوده فشــار ضعیــف 4۰ 
ــل  اصلــه، اصــاح فیــدر دوب
جهــت رفــع ضعــف ولتــاژ 1.5 
ــار  ــم فش ــع حری ــر، رف کیلومت
ــهر  ــاخه زني در ســطح ش ــورد، ش ــف ۲۰ م ضعی
1 کیلومتــر، اصــاح شــبکه فشــار ضعیــف نقــاط 
مختلــف جهــت رفــع حریــم 1 کیلومتــر، تعویض 
ــع  ــه و رف ــتایي ۲۰ اصل ــوده روس ــاي فرس پایه ه
ــن  ــم روســتایي 15مــورد از فعالیت هــای ای حری
ســال جاری  نخســت  ســه ماهه  در  مدیریــت 

ــت«. ــوده اس ب
ســایر  خرم آبــاد  بــرق  توزیــع۲  مدیــر 
را  امــرش  تحــت  مدیریــت  فعالیت هــای 
این گونــه برشــمرد: »تعدیــل 3۰۶۰ دســتگاه 
ــتان،  ــار تابس ــک ب ــت پی ــنایي جه ــراغ روش چ
تاخیــر ۲ ســاعته در روشــنایي بــام شــهر و 
ــاعت  ــتگاه س ــم 4۰۰ دس ــا، تنظی ــام خاطره ه ب
نجومــي، تعویــض 5۰ دســتگاه ســاعت نجومــي، 
ــش از  ــض بی ــنایي، تعوی ــراغ روش ــب 7۰ چ نص
ــهري و  ــف ش ــاط مختل ــنایي نق ــراغ روش 5۰ چ
روســتایي، به روزرســاني و تکمیــل اطاعــات 
ارســال  و  سیســتم  در  ثبــت  و  جــی آی اس 
اطاعــات  برداشــت  هم چنیــن  و  ســتاد  در 

درصــد«.  1۰۰ به صــورت 

شهرســتان  بــرق1  توزیــع  مدیــر 
در  مدیریــت  ایــن  عملکــرد  بروجــرد 
را   1400 ســال  ابتدایــی  ســه ماهه 
بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »کشــف 
عملیــات   4 در  مانیــر  دســتگاه   26
مختلــف و بازدیــد میدانــی و بازرســی 
از صنایــع جهــت شناســایی رمزارزهــا 
ــری  و ســالمت دســتگاه های اندازه گی

بــه تعــداد 160 فقــره«.
محمدعلــی خســروی ســایر اقدامــات 
ایــن مدیریــت در بهــار ســال جاری را 
ــرد: »نصــب  ــوان ک ــل عن ــه شــرح ذی ب
کنتــور روســتایی 74 اشــتراک، نصــب 
کنتــور شــهری 126 اشــتراک، تســت 
کنتــور ســه هــزار و 400 اشــتراک، 
ــه  ــاز ب ــروش انشــعاب شــهری تک ف ف
تعــداد 100 عــدد، فــروش انشــعاب 
 52 تعــداد  بــه  تک فــاز  روســتایی 
عــدد، فــروش انشــعاب 3 فــاز شــهری 
20 عــدد و فــروش انشــعاب 3 فــاز 

روســتایی 3 عــدد«.

اقدامات بهاری مدیریت توزیع 
برق۱ شهرستان بروجرد

ــه  ــا ارائ ــرق شهرســتان سلســله ب ــع ب ــر توزی مدی
ــه ماهه  ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــی اقدام گزارش
نخســت ســال جاری توســط ایــن مدیریــت را 

ــرد. تشــریح ک
ــه  ــات را این گون ــن اقدام ــپهوند ای ــان س مرادج
ــادی  ــرح جه ــتای ط ــاح 3 روس ــمرد: »اص برش
عــوارض بــرق و رفــع حریــم شــبکه فشــار 
ــران و  ــد، گری ــتاهای ورنم ــر روس ــف و معاب ضعی
میانخــران، اصــاح معابــر ســطح شــهر و تعدیــل 
ــرو،  ــود نی ــت کمب ــهر جه ــطح ش ــای س المپ ه
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــزار مت ــداث یک ه اح
نقــاط شــهری و روســتایی جهــت انشــعابات 
ــاز  ــور تک ف ــب 15۰ کنت ــروش و نص ــد، ف جدی
ــرق  ــد، جمــع آوری 1۰۰ عــدد ب مشــترکین جدی
ــع آوری دو  ــتان، جم ــطح شهرس ــاز در س غیرمج
ــه  ــاز ب ــال غیرمج ــتخراج ارز دیجیت ــترک اس مش
تعــداد 9 دســتگاه ماینــر، اجــرا یمرحلــه دوم 
طــرح جهــادی 1۰ روســتا و رفــع حریــم شــبکه 
ــتگاه  ــداث 7 دس ــف، اح ــط و ضعی ــار متوس فش
ترانــس جدیــد در روســتاهای دکامونــد، چشــمه 
ــه  ــی و پیرک ــن، طرهان ــل، چغابردی ــی، چغاب برق
ــداث 45۰  ــرق، اح ــوارض ب ــادی ع ــرح جه در ط
ــی  ــتان ، جابه جای ــطح شهرس ــر در س ــراغ معاب چ
اصان شــاه  روســتای  پســت  حریــم  رفــع  و 
ــر و  ــول ۲۰۰ مت ــه ط ــت ب ــبکه ۲۰ کیلوول و ش
ــی شــبکه ۲۰  ــم و جابه جای ــع حری ــن رف هم چنی

ــر«. ــول 1۰۰ مت ــه ط ــاد ب ــتای جهان آب روس

اهم فعالیت های بهاری 
مدیریت توزیع برق سلسله
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بهسازی شبکه برق روستای سیوله در ازنا

ــه  ــان این ک ــا بی ــا ب ــتان ازن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
همــه ی تــوان خــود و مجموعــه را در جهــت اجــرای 
ــای  ــار و برنامه ریزی ه ــت ب ــای مدیری ــان برنامه ه هم زم
ــا دســتگاه های رمــزارز  ــارزه ب انجــام شــده در راســتای مب
ــرای  ــر و ... ب ــبکه معاب ــنایی ش ــل روش ــاز، تعدی غیرمج
ــار  ــته اینم، اظه ــه کار بس ــک 1400 ب ــق از پی ــذر موف گ
ــا  ــان ب ــات را از خودم ــی انجــام عملی ــا آمادگ داشــت: »م
ــرده  ــروع ک ــر ش ــای فراگی ــا و اقدام ه ــزاری مانوره برگ
ــه ادارات و  ــار ب ــی و  اخط ــای اجرای ــزام اکیپ ه ــا اع و ب
ــی  ــی و خصوص ــای عموم ــا و نهاده ــرکت ها، بانک ه ش
ــرق سیســتم های سرمایشــی  ــت کاهــش مصــرف ب ــا نی ب
کــردن  خامــوش  و  اداری  ســاعات  در  روشــنایی  و 
سیســتم های برقــی در ســاعات غیــر اداری و ... آغــاز 

نموده ایــم«.
ــش 22 درصــدی  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــدی ب ــماعیل احم اس
مصــرف بــرق در فروردیــن مــاه ســال جاری در ایــن 
ــرق  ــرف ب ــد مص ــزان رش ــن می ــت: »ای ــتان گف شهرس
در فروردیــن مــاه بی ســابقه بــوده و این کــه کاهــش 
و  تولیــد  تــراز  خــوردن  به هــم  باعــث  بارندگی هــا 
مصــرف بــرق شــده و هم چنیــن قــرار گرفتــن در شــرایط 
کرونایــی و گرمــای هــوا و افزایــش مصــرف بــرق نیازمنــد 
ــا  ــکاران، ادارات، نهاده ــرف هم ــر از ط ــات جدی ت اقدام
ــد  ــل نوی ــن عوام ــه ای ــتیم و هم ــات و ... هس و کارخانج

تابســتان ســخت را می دهــد«.
وی بــا بیــان این کــه در جهــت مبــارزه بــا مراکــز رمــزارز 
ــزارز  ــتخراج رم ــز اس ــداد 10 مرک ــون تع ــا کن ــاز ت غیرمج
غیرمجــاز بــا 112 دســتگاه جمــع آوری شــده اســت، عنــوان 
کــرد: »ایــن اقــدام منجــر بــه میــزان 412 هــزار کیلــووات 
ــن جلوگیــری از  ــرژی و هم چنی ســاعت صرفه جویــی ان

هدررفــت تــوان مصرفــی شــبکه گردیــده اســت«.
ــبکه  ــازی ش ــادی بهس ــرح جه ــه ط ــه ب ــدی در ادام احم

ــن  ــت: »ای ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــتاهای کش ــرق روس ب
ــرق در  ــت در ســال جاری طــرح بهســازی شــبکه ب مدیری
روســتاهای شهرســتان را هم زمــان بــا دیگــر نقــاط اســتان 
آغــاز نمــوده کــه در ایــن طــرح روســتاهای هــدف مــورد 
ــا  ــد و ب ــرار می گیرن ــرق ق ــبکه ب ــاح ش ــازی و اص بهس
ــرات  ــه تعمی ــاز ب ــده نی ــا 10 ســال آین ــل ت ــن کار حداق ای
ــد  ــود نخواه ــتاها وج ــن روس ــبکه در ای ــازی ش و بهینه س

داشــت«.
ــتای  ــی روس ــا از معرف ــتان ازن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ســیوله به عنــوان پایلــوت بهســازی شــبکه مدیریــت 
ــر داد و  ــال 1400 خب ــا در س ــتان ازن ــرق شهرس ــع ب توزی
ــامل  ــه ش ــر ک ــت 202 نف ــا جمعی ــتا ب ــن روس ــت: »ای گف
ــرار  ــبکه ق ــازی ش ــت بهس ــند در اولوی ــوار می باش 56 خان

ــت«. ــه اس گرفت
اســماعیل احمــدی بــا بیــان این کــه طــول شــبکه 
ــر  ــزار و 100 مت ــن روســتا یک ه ــرای ای ــورد اســتفاده ب م
ــک دســتگاه پســت  ــن ی ــوان کــرد: »هم چنی می باشــد عن
ــر  ــم درنظ ــن مه ــرا یای ــر ب ــت آمپ ــی 100 کیلوول هوای
ــداد 38 چــراغ  ــن راســتا تع ــه شــده اســت کــه در ای گرفت

ــوند«. ــازی می ش ــزز بهس ــود نی ــنایی موج روش
وی در ادامــه ســرفصل های بهســازی شــبکه توزیــع 
ــاح،  ــمرد: »اص ــه برش ــیوله را این گون ــتای س ــرق روس ب
کیلوولــت   20 شــبکه  جابه جایــی  و  بهینه ســازی 
اصــاح،  متــر،   600 به طــول  روســتا  محــدوده  در 
ــت  ــی 100 کیلوول ــت هوای ــی پس ــازی و جابه جای بهینه س
آمپــر روســتا، اصــاح، بهینه ســازی و رفــع حریــم شــبکه 
فشــار ضعیــف هوایــی  به طــول 300 متــر، اصــاح، 
بهینه ســازی و تعمییــرات شــبکه روشــنایی معابــر عمومــی 
روســتا، اصــاح اتصــاالت و رفــع اتصــاالت سســت شــبکه 
ــار  ــل ب ــی و تعدی ــن بازآرای ــتا و هم چنی ــرق روس ــع ب توزی

ــتا«. ــف روس ــار ضعی ــای فش فیدره

اقدامات انجام شده برق پل دختر در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰
ــان  ــا بی ــر ب ــرق شهرســتان پل دخت ــع ب ــت توزی مدیری
راســتای  در  ســال جاری  اول  ســه ماهه  در  این کــه 
طــرح اصــاح و بهســازی، در روســتاهای کلــک بیشــه، 
طالقانــی و چــم مــورت چولهــول شــبکه بــرق بهســازی 
شــده اســت، اظهــار داشــت: »در راســتای برق رســانی 
بــه مناطــق روســتایی، پــروژه برق رســانی بــه روســتای 
ــه پیشــرفت  ــه ب ــع در افرین ــاغ محمدحســین واق دره ب
عملیــات  و  اســت  رســیده  درصــد   7۰ فیزیکــی 
ــع در  ــکراله واق ــهید ش ــتای ش ــه روس ــانی ب برق رس
ــه پیشــرفت 3۰ درصــدی داشــته اســت،  آبیــد گردکان
برق رســانی بــه روســتای پشــت تنــگ نیــز در مرحلــه 
جانمایــی می باشــد. هم چنیــن جهــت مشــترکین 
ــر  ــراژ ۲5۰۰ مت ــه مت ــهری ب ــتایی و ش ــد روس جدی
ــه اســت«. شــبکه فشــار ضعیــف احــداث و توســعه یافت

ــا  ــورد ب ــه برخ ــان این ک ــا بی ــور ب ــر متش پ محمدطاه
مراکــز غیرمجــاز اســتخراج رمــزارز دیجیتــال بــا توجــه 
ــت  ــرق کشــور در اولوی ــه شــرایط خــاص وضعیــت ب ب
ــوان کــرد:  ــوده اســت، عن ــت ب ــن مدیری برنامه هــای ای
»بــا تاش هــای صــورت گرفتــه در بهــار 14۰۰ دو 
مرکــز شناســایی شــدند کــه در نتیجــه آن 8 دســتگاه 
هماهنگــی  از  پــس  بیت کویــن  رمــزارز  اســتخراج 
ــد و  ــع آوری ش ــی جم ــروی انتظام ــتان و نی ــا دادس ب
پیگیری هــا و بازدیدهــای مســتمر جهــت کشــف و 
ــه دارد«. ــان ادام ــی هم چن ــوارد احتمال ــا م ــورد ب برخ

ــیدن  ــه فرارس ــه ب ــا توج ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
فصــل گرمــا و زمــان مقابلــه جــدی بــا برق هــای 
بــه  توجــه  بــا  و  شهرســتان  ایــن  در  غیرمجــاز، 
محدودیت هــای موجــود نزدیــک بــه 15۰۰ تســت 

کنتــور انجــام گرفته اســت، 
افــزود: »تعــداد یک هــزار 
کنتــور  تســت  مــورد 
ــادی  ــترکین ع ــت مش جه
و  تســت  مــورد   45۰ و 
بازرســی جهــت مشــترکین 
ســه ماهه  در  دیمانــدی 
شهرســتان  در  ســال  اول 
انجــام شــده اســت کــه در 
ــرق  ــورد ب ــه آن 51 م نتیج
و  غیرمجــاز کشــف شــد 
ــوب  ــور معی ــداد 85 کنت تع
شــده  شناســایی  نیــز 

اســت«.
ــور ادامــه داد: »در  متــش پ
تعــداد  دیمانــدی  حــوزه 

ــرق  ــه از ب ــور، 9 مشــترک ک ــدون کنت 15 مشــترک ب
ــرت  ــورد مغای ــد و ۲۲ م ــتفاده می کردن ــاز اس غیرمج
ــوق در  ــوارد ف ــه م ــد ک ــایی ش ــان شناس ــس جری تران
ــده اند. در  ــاح ش ــترکین اص ــات مش ــزار خدم ــرم اف ن
مــدت مذکــور ۲31 کنتــور تعویــض شــده اند کــه 
اندازه گیــری تک فــاز  لــوازم  تعــداد ۲1۰ دســتگاه 
عــادی، 14 دســتگاه ســه فاز عــادی و 7 دســتگاه 
ســه فاز دیمانــدی بوده انــد. از تعــداد 177 کنتــور 
نصــب جدیــد شهرســتان، تعــداد 75 دســتگاه کنتــور 
روســتایی، 89 دســتگاه کنتــور شــهری و 13 دســتگاه 

ــد«. ــدی بوده ان ــوع دیمان ــور از ن کنت
ایــن مدیــر حــوزه شهرســتان بــا بیــان این کــه جهــت 

آنتن دهــی  بررســی 
کنتورهــای فهــام و رفــع 
از  احتمالــی  ایــرادات 
مشــترک   ۲5۰ تعــداد 
ــل  ــد به عم ــدی بازدی دیمان
ــورد  ــداد ۲۲ م ــده و تع آم
مغایــرت ضریب مشــترکین 
دیمانــدی در نــرم افــزار 
خدمــات مشــترکین اصاح 
شــده اســت، تصریــح کــرد: 
بحــران  بــه  توجــه  »بــا 
مصرفــی  بــرق  کمبــود 
پیــش  خاموشــی های  و 
آمــده امســال بــا همــت 
بیش تــر از ســالیان قبــل 
مدیریــت  برنامه هــای 
اخــذ  و  می باشــند  پیگیــری  حــال  در  مصــرف 
ــده  ــل آم ــت به عم ــاورزان و صنع ــا کش ــه ب تفاهم نام
و بــا پیگیری هــای مســتمر مصــرف آن هــا پایــش 
می شــود و در زمینــه برخــورد بــا ادارات پرمصــرف 
 5۰ کاهــش  مبنی بــر  توانیــر  دســتورالعمل  طبــق 
مانــور و  ادارات، طــی دو  بــرق  درصــدی مصــرف 
برگــزاری برنامه هــای بازدیــد مســتمر و نشســت ها 
ــزوم  ــتان ل ــر شهرس ــئولین ام ــا مس ــا ب و هماهنگی ه
ــی  ــده و ط ــن ش ــرق تبیی ــرف ب ــی در مص صرفه جوی
ــه  ــا ادام ــل گرم ــان فص ــا پای ــه ت ــا ک ــن بازدیده ای
ــا ادارات پرمصــرف برخــورد خواهــد  خواهــد داشــت ب

ــد«. ش

ــان  ــا بی ــر ب ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
بــه  انشــعاب   134 گذشــته  ســه ماهه  در  این کــه 
مبلــغ ۲85 میلیــون تومــان بــه فــروش رســیده کــه ۶ 
انشــعاب مربــوط بــه مشــترکین دیمانــدی بــوده اســت، 
ــرژی جهــت 3۲۰  ــرآورد ان عنــوان کــرد: »هم چنیــن ب
ــزان  ــه می ــرآورد ب ــغ ب ــه مبل مشــترک انجــام شــده ک

ــوده اســت«. ــان ب ــون توم ۲7۰ میلی
وی افــزود: »در حــوزه بهــره  رداری بــا توجــه بــه شــروع 
ــات مختلفــی در جهــت  ــا اقدام ــگام فصــل گرم زودهن
ــتان  ــترکین شهرس ــت مش ــدار جه ــرق پای ــن ب تامی
ازجملــه آن می تــوان مــوارد  آمــده کــه  به عمــل 
ــفورماتور  ــرداری از 11 ترانس ــرد: بهره ب ــام ب ــر را ن زی
ــرویس 89  ــر و س ــف، تعمی ــق مختل ــد در مناط جدی
مرکــز  بــه  ترانــس   9 جابه جایــی  ترانســفورماتور، 
ــورد  ــی، 8 م ــس عموم ــدرت 4 تران ــش ق ــقل، افزای س
ــع  ــم شــبکه فشــار متوســط و 14 مــورد رف ــع حری رف

ــف«. ــار ضعی ــبکه فش ــت ش ــم جه حری
متش پــور ادامــه داد: »هم چنیــن جهــت پایــداری 
کیلومتــر   3.4 ارت،  اصــاح  دســتگاه   ۲9 شــبکه 
شــاخه زنی درختــان در حریــم شــبکه بــرق، 8.3 
کیلومتــر تعمیــر شــبکه فشــار ضعیــف و ۲8 کیلومتــر 
تعمیــر شــبکه فشــار متوســط انجــام شــده اســت و در 
ــده  ــر ش ــنایی تعمی ــراغ روش ــور ۲۲9۰ چ ــدت مذک م
کــه 1۰4۰ مــورد آن در مناطــق شــهری و 1۲5۰ 
ــاح  ــد. اص ــتایی بوده ان ــر روس ــه معاب ــوط ب ــورد مرب م
ــر  ــف و 3.1 کیلومت ــار ضعی ــبکه فش ــر ش 7.4 کیلومت
شــبکه فشــار متوســط از دیگــر اقدامــات ایــن مدیریــت 

ــت«. ــوده اس ب

اقدامات سه ماه مدیریت توزیع شهرستان کوهدشت

شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
گزارشــی  ارائــه  بــا  کوهدشــت 
نخســت  ســه ماهه  عملکــرد 
ســال 1400 ایــن مدیریــت را بــه 
شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »نصــب 
3 دســتگاه سکســیونر موتــوردار، 
دســتگاه   12 ظرفیــت  تغییــر 
عمومــی،  توزیــع  ترانســفورماتور 
تعویــض 3 کیلومتــر شــبکه زمینــی 
معابــر بــه کابــل خودنگهــدار، نصــب 
 100 ترانســفورماتور  دســتگاه   2
ــوط 20  ــر خط ــر، تعمی ــت آمپ کیلوول
کیلومتــر،   200 به طــول  کیلوولــت 
ســرویس و آچارکشــی 200 پســت 
توزیــع عمومی ســطح شهرســتان، 
 350 آچارکشــی  و  ســرویس 
ضعیــف  فشــار  شــبکه  کیلومتــر 
جهــادی  بهســازی  شــهری، 
روســتای خلیفــه بخــش مرکــزی 
ضعیــف  فشــار  شــبکه  )احــداث 
جهــت متقاضیــان فاقــد شــبکه(، 
احــداث خــط 20 کیلوولــت آمپــر و 
ــت  ــد 50 کیلوول ــت جدی ــب پس نص
کلیــه  روی  چــراغ  نصــب  آمپــر، 
فاقــد  ضعیــف  فشــار  پایه هــای 
چــراغ، جابه جایــی و رفــع حریــم 
کلیــه پایه هــای بتونــی و چوبــی 

ــازل روســتا و  ــر و من ــم معاب در حری
ــود روســتا  ــی پســت موج جابه جای

و انتقــال بــه معبــر مناســب«.
اقدامــات  احســان لطفــی، دیگــر 
صــورت گرفتــه در مدیریــت توزیــع 
کوهدشــت  شهرســتان  بــرق 
»فــروش  برشــمرد:  این گونــه  را 
انشــعاب عــادی تک فــاز 293 فقــره، 
فــروش انشــعاب عــادی ســه فــاز 5 
ــل انشــعابات غیرمجــاز  ــره، تبدی فق
بــه مجــاز 40  فقــره، جمــع آوری 
غیرمجــاز  انشــعابات  اصــالح  و 
جمــع آوری  فقــره،   20 نامشــهود 
2 دســتگاه،  غیرمجــاز  ماینرهــای 
وارده  خســارات  پرونــده  تشــکیل 
ــت و  ــره، تس ــترکین30 فق ــه مش ب
ــترکین  ــعابات مش ــی از انش بازرس
ــای  ــض کنتوره ــورد، تعوی ــزار م 3 ه
و  عــادی  مشــترکین  معیــوب 
بــرق دار  مــورد،   150 دیمانــدی 
نمــودن چــاه کشــاورزی 7 فقــره، 
صنعتــی  مراکــز  نمــودن  بــرق دار 
اول  ســه ماهه  فــروش  فقــره،   1
ســال 38 میلیــون و 436 هــزار و 
مطالبــات  وصــول  و  مــگاوات   301
درصــد   85 ســال  اول  ســه ماهه 

بــوده اســت«.



9
فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره شانزدهم - بهار 1400 شهرستان ها

دورود  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
اداره  عملکــرد  گزارشــی  ارائــه  بــا 
در  مدیریــت  ایــن  نظــارت  و  طراحــی 
را  ســال جاری  نخســت  ســه ماهه 
ــه برشــمرد: »نصــب 4 دســتگاه  این گون
دانشــجو،  پــارک  در  ترانســفورماتور 
و  افراونــده  و  چغابــدار  روســتاهای 
زرگــران، چاالنچــوالن جهــت رفــع کاهش 
ــاژ،  ــف ولت ــش ضع ــرژی و کاه ــات ان تلف
احــداث 680 متــر شــبکه فشــار ضعیــف 
شــهری و روســتایی و نصــب 25 اصلــه 
پایــه فشــار ضعیــف بــرای متقاضیــان 
انشــعاب  اخــذ  از  جلوگیــری  و  جدیــد 
شــبکه  متــر   400 احــداث  غیرمجــاز، 
فشــار متوســط در روســتای افراونــده و 
ــیونر  ــتگاه سکس ــب 3 دس ــران، نص زرگ
موتــوردار جهــت مانــور در شــبکه فشــار 
اتــو  دســتگاه  یــک  نصــب  و  متوســط 
ــدر روســتای  ــر روی فی ترانســفورماتور ب

تنــوردر جهــت رفــع ضعــف ولتــاژ«.
نگاهــی  ادامــه  در  ســاجدی  عبدالــه 
هــم بــه عملکــرد اداره بهره بــرداری خــو 
ــه شــرح وظایــف ایــن واحــد  داشــت و ی
پرداخــت و گفــت: »رفــع حریــم تعــدادی 
از مناطــق پرخطــر در ســطح شــهر و 
روســتا به خاطــر جلوگیــری از خطــرات 
گرفتگــی،  بــرق  از  ناشــی  احتمالــی 
بلنــد  درختــان  شــاخه زنی  و  هــرس 
جهــت رضایــت همشــهریان و تامیــن 
و  اتصــال  از  جلوگیــری  و  پایــدار  بــرق 
خاموشــی، بازدیــد مــداوم معابــر جهــت 
رفــع خاموشــی بــا نصــب 150 عــدد 
و  شــهر  ســطح  در  چــراغ  دســتگاه 
روســتا و ســرویس 1900 عــدد دســتگاه 
و  روســتا  و  شــهر  ســطح  در  چــراغ 
ترانــس  اتــو  دســتگاه  یــک  احــداث 
جهــت اصــالح ضعــف ولتــاژ مســیر فیــدر 
روســتای تنــوردر از اقدامــات ایــن بخــش 

بوده انــد«.
وی عملکــرد دفتــر حقوقــی مدیریــت 

را  دورود  بــرق  توزیــع 
نیــز این گونــه ارزیابــی 
ــه  ــد روزان ــرد: »بازدی ک
ســطح شــهر و روستا 
جهــت شناســایی و 
جمــع آوری برق هــای 
بالخــص  غیرمجــاز 
بــا  کویــن  بیــت 
و  دادســتان  دســتور 
پلیــس  هماهنگــی 
برگــزاری  امنیــت، 
ایمنــی  جلســه 
و  داربســت کاران 
کارگــران  اتحادیــه 
اصنــاف  ســایر  و 
ــم  ــت حری ــت رعای جه
پلیــس  بــا  خطــوط 

امنیــت و رئیــس اتــاق اصنــاف بــا حضــور 
از  دســتور  اخــذ  بــا  ایمنــی  مســئول 
ــد مــداوم از مغازه هــای  دادســتان، بازدی

ســطح  ضایعاتــی 
شــهر بــا اخــذ دســتور 
دادســتان و همــکاری 
انتظامــی  نیــروی 
کشــف  جهــت 
و  مســروقه  امــوال 
بازدارندگــی از خریــد 
و  مال خرهــا  توســط 
بازدیــد از مغازه هــای 
صــرف  پــر  تجــاری 
شــهر  ســطح 
و  کنتــرل  جهــت 
مصــارف  کــردن  کــم 
ــای  ــا اخطاره ــا ب آن ه

. » هی شــفا
ســاجدی در خصــوص 
اداره  عملکــرد 
اندازه گیــری نیــز اظهــار داشــت: »نصــب 
 45 و  تک فــاز  کنتــور  دســتگاه   395
دســتگاه کنتــور ســه فــاز و هم چنیــن 

ــاز و  ــور تک ف ــتگاه کنت ــض 105 دس تعوی
ــا توجــه  ــاز ب ــور ســه ف 12 دســتگاه کنت
اصالحــات  و  بــرق  کنتــور  کمبــود  بــه 
کابــل،  )تعویــض  اندازه گیــری  لــوازم 
تختــه و 205 مــورد( از اقدامــات مهــم 

می باشــد«. بخــش  ایــن 
دورود  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
عملکــرد قســمت ایمنــی ایــن مدیریــت 
را نیــز این گونــه اعــالم کــرد: »بازدیــد 
روزانــه از شــبکه های فشــار متوســط 
و ضعیــف، اصــالح ارت هــای معیــوب و 
ــو  ــکاری درب تابل ــده، جوش ــرقت ش س
مــوارد  شناســایی  آن هــا،  زیرچیــن  و 
خطــر و اعــالم آن بــه واحــد حقوقــی 
ــروی  ــی نی ــا هماهنگ ــه ب و صورت جلس
ــال  ــا، ارس ــه آن ه ــار ب ــی و اخط انتظام
رعایــت  جهــت  شــهرداری  بــه  نامــه 
ــه  ــرق، ارســال نام ــم شــبکه های ب حری
ایمنــی بــه اداره مخابــرات جهــت نصــب 
ــهر،  ــطح ش ــد س ــای جدی ــن تابلوه ایم
ایمنــی  آموزشــی  فایل هــای  ارســال 
ســطح  مردمــی  مجــازی  فضــای  در 
ــی  شهرســتان، ارســال نامه هــای ایمن
بخشــداری  و  کشــاورزی  جهــاد  بــه 
ــرای رعایــت  جهــت توجیــه کشــاورزان ب
ــهرداری  ــه ش ــه ب ــال نام ــی و ارس ایمن
بنرهــای  و  تابلــو  نصــب  عــدم  جهــت 

تبلیغاتــی در ســطح شــهر«.
ــن  ــث ورزش در ای ــه مبح ــان ب وی در پای
مدیریــت اشــاره کــرد و گفــت: »کســب 
مقــام اول تیــم فوتســال شــرکت توزیــع 
ــام ادارات  ــتان دورود در ج ــرق شهرس ب
ســازی  آزاد  ســال روز  مناســبت  بــه 
کوهنــوردی  تیــم  صعــود  خرمشــهر، 
ــرق شهرســتان دورود  ــع ب ــت توزی مدیری
ــه  ــه قل ــود ب ــترانکوه و صع ــه اش ــه قل ب
کلوریــد بــا ارتفــاع 37۵0 متــر توســط 
یونــس  خادمــی،  داریــوش  آقایــان 
ــن  قائدرحمتــی از افتخــارات ورزشــی ای

مدیریــت بــوده اســت«.

عملکرد مدیریت توزیع برق دورود در بهار ۱۴۰۰

عملکرد سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مدیریت توزیع2 برق بروجرد

مدیــر توزیــع بــرق۲ شهرســتان بروجــرد 
ــت  ــن مدیری ــات ای ــی اقدام ــه گزارش ــا ارائ ب
در بهــار ســال جاری را این گونــه برشــمرد: 
ــف،  ــار ضعی ــه فش ــه پای ــی 1۰ اصل »جابه جای
اصــاح 4۰۰ متر شــبکه فشــار ضعیــف و نصب 
ــرویس 15  ــاح و س ــف، اص ــار ضعی ــه فش پای
ــی، اصــاح 15 دســتگاه  دســتگاه پســت هوای
ــو و  ــکوی تابل ــازی س ــاح و بهینه س ارت، اص
ــس  ــکوی تران ــاح س ــورد، اص ــی ۲ م زیرچین
۲ مــورد، جمــع آوری تجهیــزات مــازاد پســت 
ــنایی  ــازی روش ــاح و بهینه س ــورد، اص 17 م
معابــر ۶۰۰ دســتگاه، تعدیــل روشــنایی معابــر 
۶۰۰ دســتگاه چــراغ 5۰ وات، تنظیــم ســاعت 
نجومــی 13۰ دســتگاه و ســرویس و نگهــداری 

ــتگاه«. ــنایی 5۰۰ دس روش
محمدرضــا خســروی ســایر اقدامــات ایــن 
ــه عنــوان کــرد: »تعویــض  مدیریــت را این گون
رگاژ  معیــوب،  چینــی  مقــره  عــدد   1۲۰
ــار  ــبکه فش ــر ش ــش 11۰۰ مت ــم فل و تنظی
متوســط، نصــب 1۲ دســتگاه کات اوت، نصــب 
ــازی  ــاح و بهینه س ــاز، اص ــتگاه جداس ۶ دس

ــاح 3۶  ــط، اص ــار متوس ــه فش ــه پای 1۲ اصل
ــور  ــتگاه کنت ــب 44۶ دس ــر، نص ــورد چمپ م
 ۶۰۰ بــرق  انشــعاب  فــروش  هم چنیــن  و 

ــورد«.   م
وی در ادامــه اقدامــات فرهنگــی و روابــط 
ــتان  ــرق شهرس ــع۲ ب ــت توزی ــی مدیری عموم
بروجــرد را نیــز بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
ــق و  ــب موف ــورد، نص ــاری 85 م ــب اجب »نص
راه انــدازی ایلیکشــن برق مــن بیــن همــکاران، 
همــکاری ۲ طرفــه بــا رادیــو بروجــرد، ارتبــاط 
ــکاس  ــت انع ــب جه ــانه های پرمخاط ــا رس ب
گــزارش رمــزارز و برق هــای غیرمجــاز و اطــاع 
ــردم  ــوم م ــه عم ــه ب ــانی گســترده و روزان رس
دربــاره جــدول زمان بنــدی خاموشــی های 
ــن  ــزاری جش ــرو، برگ ــود نی ــه و کمب ــا برنام ب
والدت هــای اهــل بیــت در محیــط بــاز و 
و  فرهنگــی  مســابقات  و  رســانی  اطــاع 
مذهبــی،  و  ملــی  مناســبات  در  اعتقــادی 
ــی  ــیم بانان به مناســبت روز جهان ــل از س تجلی
نمایــش  برپایــی  هم چنیــن  و  ســیم بان 
عکــس به مناســبت آزادســازی خرمشــهر«.

عملکرد سه ماهه بهار ۱۴۰۰ مدیریت برق شهرستان چگنی 

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان چگنــی بــا 
بیــان این کــه در تاشــیم کــه در امــر خدمــت 
رســانی بــه مــردم کوچک تریــن خدشــه ای 
وارد نشــود، اظهــار داشــت: »در همیــن راســتا 
اقدامــات مهمــی در حــوزه برق رســانی ســطح 

ــت«. ــه اس ــورت پذیرفت ــتان ص شهرس
اقدامــات  بــه  ادامــه  در  رشــنودی  بهمــن 
ایــن مدیریــت پرداخــت و ایــن فعالیت هــا 
ــه  ــانی ب ــمرد: »برق رس ــر برش ــرح زی ــه ش را ب
ــاهیوند  ــع بخــش ش روســتای شــیخ گل از تواب
ــا احــداث پســت هوایــی 5۰ کیلوولــت آمپــر  ب
ــاح،  ــف، اص ــار ضعی ــبکه فش ــر ش و 71۰ مت
بهینه ســازی و توســعه شــبکه فشــار متوســط 
ــزی  ــش مرک ــع بخ ــم داوود از تواب ــتای چ روس
بــا احــداث یــک کیلومتــر شــبکه فشــار 
متوســط و حــذف شــبکه عــرض رودخانــه 
مذکــور،  روســتای  مجــاورت  در  کشــکان 
ــتای  ــرق روس ــبکه ب ــازی ش ــاح و بهینه س اص
چم دشــتی ۲ از توابــع بخــش شــاهیوند بــا 
ــر و  ــت آمپ ــی 5۰ کیلوول ــت هوای ــداث پس اح

3۰۰ متــر شــبکه فشــار متوســط و ۶8۰ متــر 
ــازی  ــاح و بهینه س ــف، اص ــار ضعی ــبکه فش ش
شــبکه بــرق روســتای چنــار باباجــان بــا 
ــر و  ــت آمپ ــی 5۰ کیلوول ــت هوای ــداث پس اح
ــر  ــط و 7۰ مت ــار متوس ــبکه فش ــر ش 45۰ مت
ــازی  ــاح و بهینه س ــف، اص ــار ضعی ــبکه فش ش
شــبکه فشــار متوســط روســتای چم چــره 
از توابــع بخــش مرکــزی بــا احــداث 5۲۰ 
ــذف  ــت ح ــط جه ــار متوس ــبکه فش ــر ش مت
شــبکه عــرض رودخانــه کشــکان در مجــاورت 
روســتای مذکــور، اصــاح و بهینه ســازی کلیــه 
ــدی  ــر شــهرک تولی ــای روشــنایی معاب چراغ ه
دام شهرســتان چگنــی و چهــار ســری عملیــات 
ــار  ــبکه فش ــازی ش ــاح و بهینه س ــادی اص جه
متوســط فیــدر زمــزم کــه باعــث کاهــش 
ــان شــبکه  ــت اطمین ــش قابلی خاموشــی، افزای

و رضایت منــدی مشــترکان گردیــد«.
ــای  ــرد: »پروژه ه ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
ــون  ــر 154۰۰ میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب ــوق ب ف

ــام رســیده اســت«. ــه اتم ــال ب ری
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شهرستان ها

عملکرد سه ماهه نخست مدیریت توزیع برق الیگودرز
شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
»بــا  داشــت:  اظهــار  الیگــودرز 
شــده،  انجــام  برنامه ریزی هــای 
ــت  ــه ماهه نخس ــر در س ــات زی اقدام
بــرق  حــوزه  در  ســال جاری 
شهرســتان الیگــودرز صــورت گرفــت؛ 
نصــب سکســیونر جهــت حفاظــت 
ــی  ــتگاه، جابه جای ــداد 3 دس ــبکه تع ش
فیــدر  در  ریکلــوزر  نصــب  و 
راه انــدازی  برنابــاد یــک دســتگاه، 
سکشــن الیزر تعــداد 3 دســتگاه در 
ــی و  ــتا، کابل کش ــهر و روس ــطح ش س
اصــاح شــبکه  روســتاهای اســماهور، 
چشــمه پر، خمــه پائیــن، موشــله و 
ــی ام  ــت پ ــلطان، ثب ــن س ــهر چم ش
فیدرهــای بحرانــی ســد خان آبــاد، 

تعمیــرات شــبکه  برنابــاد،  فیــدر  و  فرســش  فیــدر 
فیدرهــای بحرانــی ســد خان آبــاد، فیــدر فرســش و 
فیــدر برنابــاد، اصــاح و تعویــض شــبکه ســیمی گردنــه 
ــاح و  ــر، اص ــول 2.5 کیلومت ــه ط ــول آباد ب ــیخان ش ش
ــر،  ــول 800 مت ــه ط ــاه ب ــاغ دلگش ــبکه ب ــی ش جابه جای
جابه جایــی ترانس هــای فول بــار ســطح شهرســتان 
12 دســتگاه، رفــع کانــون خطــر خیابــان ســادات، 
بلــوار مهــر )خوابــگاه کمیتــه امــداد(، روســتای خورهــه، 
معــادن  شــبکه  جابه جایــی  و  مزرعه آبــاد  روســتای 
بادبــاد جهــت رفــع کانــون خطــر و اصــاح ضعــف ولتــاژ 
مشــترکین شــهری و روســتایی طــرح چــاوش، بیــش از 

مشــترک«.  70
اصغــر ســرلک در ادامــه ســایر فعالیت هــای انجــام 
ــت های  ــار پس ــادل ب ــمرد: »تع ــه برش ــده را این گون ش
نامتعــادل 17 پســت در ســطح شــهر و روســتا، تعمیــرات 
فیدرهــای بحرانــی براســاس پــی ام ســطح شــهر و 
محورهــای چندگانــه طــرح جهــادی در روســتاهای 
اســماهور، چشــمه پر، خمــه پائیــن، موشــله و شــهر 
چمــن ســلطان، شناســایی حریــم غیرقانونــی تعــداد 11 
مــورد، پیگیــری رفــع حریــم تعــداد 7 مــورد، جمــع آوری 
ــورد،  ــداد 30 م ــده تع ــه دی ــوده و صدم ــای فرس پایه ه

آمــوزش در حــوزه اچ اس ای برای کارشناســان 6 ســاعت، 
ســاعت،   45 ســیم بان ها  و  ســاعت   7.5 تکنســین ها 
تنظیــم ســاعت نجومــی معابــر ســطح شهرســتان تعــداد 
95 دســتگاه، تعدیــل معابــر بــه جهــت مدیریــت مصــرف 
و کمبــود انــرژی در خیابان هــای اصلــی و بلوارهــا 
ــی در  ــرات آدرس هــای مردم ــداد 315 دســتگاه، تعمی تع
ــورد و نصــب سیســتم  ــر 55 م خصــوص روشــنایی معاب
ــاد،  ــتاهای رکن آب ــورد شــامل روس ــتایی 9 م ــر روس معاب
ــر، چشــمه پر،  ــاد، صــال صغی ــاد، باقرآب ــاد، عزیزآب خاک ب

ــلطان«. ــهر چمن س ــا و ش ــه، دوچق ــاک بتی خ
بحــث  در  گرفتــه  انجــام  اقدامــات  ادامــه  در  وی 
ــوان  ــل عن ــرح ذی ــه ش ــز ب ــارت را نی ــی و نظ مهندس
نمــود: »برق رســانی بــه روســتاهای پــز و نصــب تعــداد 
4 ترانســفورمانور، اجــرای طــرح تکمیــل بهســازی تعــداد 
3 روســتا در ســال 1400 شــامل روســتاهای قلعــه خلیلــه، 
موشــله و خمــه پائیــن، نصــب تعــداد 300 دســتگاه چراغ 
ــر روســتایی، نصــب پایــه جهــت مشــترکین جدیــد  معاب
شــهری و روســتایی تعــداد 66 اصلــه، کابل کشــی 
مشــترکین جدیــد شــهری و روســتایی یــک کیلومتــر و 
پیگیــری اجــرا و تکمیــل احــداث شــبکه فشــار متوســط 

ــلطان«. ــی چمن س ــه صنعت ناحی

ســرلک در ادامــه بــه اقدامــات حــوزه 
حقوقــی نیــز گریــزی زد و گفــت: 
تعــداد  پیگیــری  و  »صورت جلســه 
کابــل  و  26 مــورد ســرقت ســیم 
ــرا،  ــکاینت در دادس ــرح ش ــر و ط معاب
دادنامــه  فقــره   3 تعــداد  صــدور 
ســرقت ســیم و تخریــب، طــرح تعــداد 
7 مــورد شــکایت برق هــای غیرمجــاز 
طــرح  دادســرا،  در  آن  پیگیــری  و 
و   ... افتــرا  تخریــب،  شــکایت های 
ــف  ــا، کش ــات دادگاه ه ــری جلس پیگی
دســتگاه   43 تعــداد  جمــع آوری  و 
ــا همــکاری واحدهــا و طــرح  ــر ب ماین
هزینه هــای  وصــول  و  شــکایت 
رمــزارز کارخانــه زاگــرس ســرد پــس 
از طــرح شــکایت از اقدامــات ایــن 

بوده انــد«. حــوزه 
ــا ادامــه داد: »بازدیــد  مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان ازن
ــاز  ــورد، غیرمج ــزار و 317 م ــداد 3 ه ــادی تع ــت ع تس
کشــف شــده تعــداد 31 مــورد، نصــب انشــعاب تک فــاز 
شــهری تعــداد 98 مــورد، نصــب انشــعاب تک فــاز 
روســتایی تعــداد 50 مــورد، نصــب انشــعاب ســه فاز 
ــداد 20  ــدی تع ــعاب دیمان ــب انش ــورد، نص ــداد 26 م تع
مــورد، نصــب انشــعاب ســه فاز مســتقیم دیمانــدی 
ــوخته 128  ــای س ــض کنتوره ــورد و تعوی ــداد 20 م تع
مــورد از فعالیت هــای واحــد اندازه گیــری ایــن مدیریــت 

می باشــد«.
وی در پایــان بــه اقدامــات حــوزه مدیریــت مصــرف نیــز 
ــزاری  ــمرد: »برگ ــه برش ــا را این گون ــرد و آن ه ــاره ک اش
وزارت  زیرمجموعــه  ادارات  مصــرف  کاهــش  مانــور 
ــه ادارات  ــرف کلی ــش مص ــور کاه ــزاری مان ــرو، برگ نی
و بانک هــا، عقــد قــرارداد بــا مشــترکین صنعتــی، 
کشــاورزی، تجــاری و اداری جهــت همــکاری و کاهــش 
مصــرف در پیــک بــار تابســتان، بازدیــد روزانــه و شــبانه 
ــرق و  ــرف ب ــش مص ــت کاه ــا جه از ادارات و بانک ه
ــترکین  ــه مش ــار ب ــد و اخط ــرق و بازدی ــع ب ــار قط اخط

ــتان«. ــطح شهرس ــرف س ــاری پرمص تج

ــان  ــا بی ــکان ب ــتان رومش ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
مطلــوب  رســانی  خدمــات  راســتای  در  این کــه 
بــه مشــترکین اقدامــات بســیار خوبــی در حــوزه 
اســت،  شــده  انجــام  شهرســتان  در  برق رســانی 
ــه  ــاز ب ــه نی ــه ب ــا توج ــم ب ــت: »امیدواری ــار داش اظه
صرفه جویــی هرچــه بیش تــر از ســوی مشــترکین 
ــا  ــز، ایــن امــر مــورد وثــوق همــه قــرار بگیــرد ت عزی
ــن تنــش برقــی پشــت  ــا کم تری تابســتان امســال را ب

ــم«. ــر بگذاری س
ــات  ــریح اقدام ــه تش ــه ب ــا در ادام ــرداد حیدری کی مه
نخســت ســال جاری  در ســه ماهه  مدیریــت  ایــن 
ــرق  ــع ب ــت توزی ــت: »مدیری ــار داش ــت و اظه پرداخ
بــه  خدمــت  راســتای  در  رومشــکان  شهرســتان 
مــردم شهرســتان. 272 مــورد اتصــاالت سســت 
جهــت پایــداری شــبکه، کابل کشــی 2.2 کیلومتــر 
شــبکه فشــار ضعیــف، جمــع آوری 94 مــورد انشــعاب 
غیرمجــاز، فــروش 100 انشــعاب روســتایی و فــروش 
ــت«. ــته اس ــه داش ــهری را در برنام ــعاب ش 40 انش

وی بــه نصــب 48 پایــه چــراغ معابــر و رفــع خاموشــی 
543 دســتگاه چــراغ معابــر نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
»تعدیــل 151 دســتگاه چــراغ معابــر در راســتای 
کمبــود نیــرو، نصــب 5 دســتگاه ترانســفرماتور در شــهر 
و روســتا، بارگیــری 69 پســت توزیــع، 31 مــورد تعــادل 
ــع  ــف جهــت رف ــبکه فشــار ضعی ــی ش ــار و جابه جای ب

ضعــف 
ــر  ــوی معاب ــتگاه تابل ــب 5 دس ــن نص ــاژ و هم چنی ولت
از دیگــر اقدامــات ایــن مدیریــت در بــازه زمانــی بهــار 

بــوده اســت«.  

عملکرد مدیریت  توزیع برق 
رومشکان در سه ماهه نخست سال 

بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه 
مــردم بــا حضــور پرشــور خــود در 
پــای صنــدوق رأی در سرنوشــت 
و  می کننــد  دخالــت  کشورشــان 
بــا انتخــاب خــود پایه هــای نظــام 
محکــم  را  انقــالب  و  اســالمی 
»در  داشــت:  اظهــار  می نماینــد، 
و  خــدوم  پرســنل  راســتا  همیــن 
راســتای  در  بــرق  زحمت کــش 
وظیفــه خطیــری کــه دارنــد همــگام 
بــا ســایر اقشــار مــردم در انتخابــات 
شــرکت نمــوده و بــا آمادگــی کامــل 
ــا  بســتری فراهــم ســاخته اند کــه ت
پایــان انتخابــات و شــمارش آرا بــرق 
هیــچ شــعبه اخــذ رأی در ســطح 

اســتان قطــع نشــد«. 
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه این که 
بــه همیــن منظــور از تــوان نیروهــای 
اســتفاده  شــرکت  بســیجی 
ــح کــرد: »در مرکــز  ــم، تصری نموده ای

شهرســتان ها  ســایر  و  اســتان 
پرســنل  گشــت زنی  اکیپ هــای 
بســیجی در کلیــه مناطــق شــهری 
و روســتایی به صــورت شــبانه روزی 
ــه  ــورت هرگون ــا در ص ــوده ت ــال ب فع
ــی الزم را  ــات اصالح ــکل اقدام مش

ــد«. ــام دهن انج
وی در پایــان ضمــن تقدیر و تشــکر از 
کلیــه پرســنل زحمت کــش شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان کــه 
در ایــن ایــام گــرم، مجاهدت هــای 
داده انــد،  نشــان  خــود  از  زیــادی 
خاطرنشــان کــرد  : »تمــام گروه هــای 
ــع  ــرکت توزی ــات ش ــات و عملی اتفاق
بــرق بــا تمــام تــوان بــا بیــش از 
150 اکیــپ کاری و 450 نفــر اعــم 
و  حراســتی  فنــی،  پرســنل  از 
بســیجی در آماده بــاش کامــل بــوده 
تــا بــرق مطمئــن و پایــداری را جهــت 
ــن  ــات باشــکوه تامی ــزاری انتخاب برگ

ــد«. نماین

آماده باش شرکت توزیع برق لرستان در انتخابات ۱۴۰۰
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فرهنگی

بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی 
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
و  مدیــران  از  جمعــی  لرســتان؛ 
بــرق  توزیــع  شــرکت  کارکنــان 
دومیــن  و  ســی  در  اســتان 
ــام  ــال ام ــی ارتح ــالگرد ملکوت س
خمینــی )ره( در مراســمی کــه در 
مصلــی الغدیــر شــهر خرم آبــاد 
برگــزار شــد حضــور یافتــه و بــا 
)ره(  خمینــی  امــام  آرمان هــای 
اســامی  انقــاب  کبیــر  معمــار 

ایــران تجدیــد میثــاق کردنــد.

به مناســبت 27 اردیبهشــت 
روابــط  و  ارتباطــات  روز 
مدیرعامــل  عمومــی، 
ــرق اســتان  ــع ب شــرکت توزی
دفتــر  پرســنل  از  لرســتان 
روابــط عمومــی  بــرق اســتان 
تابــع  شهرســتان های  و 
به عمــل  تقدیــر  و  تجلیــل 

آورد.
ــرق لرســتان در  مدیرعامــل ب
ــک روز  ــن ضمــن تبری ــن آیی ای
ارتباطــات و روابــط عمومــی 
ایــن  در  فعــاالن  کلیــه  بــه 
داشــت:  اظهــار  عرصــه، 

»روابــط عمومــی مهم تریــن جایــگاه 
ــه  ــه حلق ــت چراک ــازمانی اس ــر س ه
اتصــال ســازمان و مــردم می باشــد«.
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه 
عمومــی  روابــط  وظیفــه  مهم تریــن 

افــکار  رضایــت  جلــب  و  شــناخت 
عمومــی اســت، عنــوان کــرد: »امروزه 
و  گســترده  تغییــرات  بــه  توجــه  بــا 
روزافزونــی کــه در ایــن عرصــه اتفــاق 
می افتــد روابــط عمومی هــا بایــد بــا 
ــه  ــت کاری ک ــه ضــرورت ماهی توجــه ب

دارنــد بتواننــد وظایــف و 
را  خــود  ماموریت هــای 
ــرایط روز  ــا ش ــب ب متناس

داشــته باشــند«.
در  اهتمــام  وی 
همدلــی  و  تعامــل 
خبرگزاری هــا،  بــا 
رســانه های  مطبوعــات، 
هم چنیــن  و...،  جمعــی 
ارســال  و  اطالع رســانی 
ــزارش  ــار و گ ــع اخب به موق
مراســم  و  فعالیت هــا 
ــی، مذهبی  فرهنگی، مل
و علمــی بــرق لرســتان 
را قابــل ســتایش دانســت و گفــت: 
ــه  ــد رو ب ــن رون ــه ای ــد مــی رود ک »امی
فزونــی و توســعه رفتــه و بیــش از 
پیــش شــاهد شــکوفایی ایــن مهم در 

باشــیم«. ارتباطــات  عصــر 

تجلیل مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان  از پرسنل دفتر روابط عمومی تجدید میثاق کارکنان شرکت توزیع 
برق با آرمان های امام خمینی )ره(

ــا، مدیرعامــل شــرکت  ــدون خودنی فری
در  لرســتان  اســتان  بــرق  توزیــع 
انتظامــی  فرماندهــی  بــا  جلســه 
زحمــات  از  تقدیــر  ضمــن  لرســتان 
پرســنل  و  انتظامــی  فرماندهــی 
جــان برکــف کــه همیشــه یاری گــر 
تحقــق  در  شــرکت  ایــن  حامــی  و 
بوده انــد،  توزیــع  شــرکت  اهــداف 
اظهــار داشــت: »بــا توجــه بــه شــرایط 
بایــد   1400 ســال  ســخت  بســیار 
تمــام تــالش خــود را بــه کار ببندیــم 
ــرای  ــن را ب ــدار و مطمئ ــی پای ــا برق ت
نماییــم  تامیــن  اســتان  مشــترکین 
انتظامــی  نیــروی  رابطــه  ایــن  در  و 
می توانــد هم چــون گذشــته کمــک 
بــرق  توزیــع  بــه شــرکت  شــایانی 

باشــد«. داشــته 
در ادامــه مهــدی حیــدری زاد، مدیــر 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــت ش ــر حراس دفت
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  لرســتان 
کشــف و ضبــط رمزارزهــا و غیرمجازها 
کــه از مهم تریــن مــوارد صدمــه بــه 
شــبکه های توزیــع هســتند و مانــع 
بســیار بزرگــی در تامیــن بــرق پایــدار 
ــوارد  ــت: »م ــار داش ــند، اظه می باش
کــه  هســتند  مصادیقــی  از  فــوق 
ــد در جهــت  ــروی انتظامــی می توان نی
رفــع آن هــا بــه ایــن شــرکت کمــک 

نمایــد«.
هم چنیــن در ایــن جلســه مــواردی 
ــل  ــه شــرح ذی ــا ب ــن آن ه ــه مهم تری ک
می باشــد مصــوب گردیــد: »همــکاری 
ــی  ــد حقوق ــا واح ــی ب ــروی انتظام نی
توزیــع بــرق در خصــوص پیگیــری و 
بــه ســرانجام رســاندن پرونده هــای 
خصــوص  در  همــکاری  ســارقین، 
ــای  ــع آوری رمزارزه ــایی و جم شناس
تامیــن  جهــت  همــکاری  غیرمجــاز، 
در  ســازمانی  و  اداری  امنیــت 
وقــوع  و  تابســتان  بــار  پیــک  ایــام 

احتمالــی«. خاموشــی های 

تفاهم نامه همکاری بین شرکت 
توزیع برق لرستان و نیروی انتظامی

»حیدری زاد« دبیر امور فرهنگی و 
دینی صنعت آب و برق لرستان شد

طــی حکمــی از طــرف حســین قرنفلــی، 
سرپرســت امــور فرهنگــی و دینــی وزارت 
ــرای  نیــرو مهنــدس »مهــدی حیــدری زاد« ب
دو ســال دیگــر به عنــوان دبیــر امــور فرهنگــی 
و دینــی صنعــت آب و بــرق اســتان لرســتان 

ــد. ــوب ش منص
در این حکم آمده است:

»بــا عنایــت بــه شایســتگی و تجــارب ارزنــده 
جناب عالــی در عرصــه فرهنگــی و دینــی 
و پیشــنهاد شــورای فرهنگــی اســتان بــه 
موجــب ایــن حکــم بــه مــدت دو ســال 
ــی  ــی و دین ــور فرهنگ ــر ام ــمت دبی ــه س ب
صنعــت آب و بــرق اســتان لرســتان منصــوب 

می شــود.
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداوند ســبحان و 
بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش مؤثــر فرهنــگ 
در اعتــای بینــش و اخــاق دینــی پرســنل 
ــق و  ــش موف ــش از پی ــان، بی ــواده ایش و خان

ســربلند باشــد«.

بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت 
ــن  ــرق لرســتان و هم چنی ــع ب توزی
فرهنگی دینــی  شــواری  دبیــر 
و  لرســتان  بــرق  و  آب  صنعــت 
ــا حجت االســام  ارتبــاط مجــازی ب
رئیــس  قرنفلــی  والمســلمین 
وزارت  فرهنگی دینــی  شــورای 
ــران شــورای فرهنگــی  ــرو از دبی نی
لرســتان  بــرق  و  آب  صنعــت 

تجلیــل شــد.
بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
ــم  ــن مراس ــتان در ای ــتان لرس اس
ــی  ــی دین ــورای فرهنگ ــس ش ریی
ــورد  ــی در م ــرو توضیحات وزارت نی

رهبــر  ســوی  از   14۰۰ ســال  نام گــذاری 
ــازی  ــت فرهنگ س ــر اهمی ــه و ب ــاب ارائ انق

ــود. ــد نم ــال تاکی ــعار س ــق ش ــت تحق جه

حجت االســام والمســلمین قرنفلــی گفــت: 
ــال های گذشــته  ــد س ــال 14۰۰ همانن »در س
برنامــه عملیاتــی جهــت اجــرا بــه کلیــه 
زیرمجموعــه وزارت نیــرو ابــاغ شــده اســت که 

امیدواریــم بتوانیــم امســال نیــز 
ــورت  ــا را به ص ــی برنامه ه تمام
احســن اجــرا نمــوده و گامی در 
جهــت تحقــق فرهنگ ســازی 
در بیــن همــکاران و جامعــه 

ــم«. برداری
ــه  ــن ب ــه هم چنی ــن جلس در ای
ــی  ــای عملیات ــی برنامه ه بررس
اباغــی از وزارت نیــرو پرداختــه 
ــرا  ــت اج ــی جه ــد و مصوبات ش
و ابــاغ بــه زیرمجموعه هــای 
صنعــت آب و بــرق لرســتان 

ــد. ــن گردی تدوی
بــه  مراســم  ایــن  پایــان  در 
پــاس زحمــات دبیــران شــورای 
فرهنگی دینــی صنعــت آب و بــرق لرســتان 
ــا  ــق برنامه هــای فرهنگــی ســال 99 ب در تحق

ــد. ــل آم ــر به عم ــوح تقدی ــداء ل اه
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معرفی ورزشکار

»وحید یوسفوند«
شــرکت  پرســنل  از  ورزشــکاری  یوســفوند، 

توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان.
یوســفوند از پرســنل مدیریــت توزیــع بــرق 
شهرســتان کوهدشــت می باشــد کــه در رشــته 
ــیاری را  ــن بس ــت عناوی ــته اس ــتی توانس کش

ــد. ــب نمای کس
وی قهرمــان مســابقات جــام بین المللــی جهــان  
پهلــوان تختــی اســت و هم چنیــن قهرمــان 

ــی تیــم ملــی شــده اســت. مســابقات انتخاب
ایــن ورزشــکار لرســتانی در تمــام رده هــای 
ســنی موفــق شــده اســت در ســطح ملــی 
ــد. ــی کشــور را کســب نمای ــن دوره قهرمان چندی

ــد یوســفوند عضــو تیــم ســتارگان ســاری  وحی
ــق  ــر موف ــن تیــم در لیــگ برت ــا ای ــوده کــه ب ب
ــتی  ــر کش ــگ برت ــد دوره لی ــی چن ــه قهرمان ب
آزاد شــده و هم چنیــن قهرمانــی مســابقات 
مســابقات  قهرمانــی  جوانــان،  بین المللــی 
مســابقات  در  قهرمانــی  و  مســلح  نیروهــای 

دانشــجویان کشــور را در کارنامــه دارد.
معتبــر  لیگ هــای  در  حضــور  ســابقه  وی 
اســتانی و کشــوری را دارد و چندیــن مقــام 
ــف کســب  ــی مختل ــابقات بین الملل ــز در مس نی

ــت. ــوده اس نم

معرفی ورزشکار

»فرداد صفاپذیر«
متولــد ســال 1359 و دارای مدرک کارشناســی حســابداری 

و مهندســی الکترونیــک می باشــد.
ــد  ــان و امی ــب جوان ــای منتخ ــبق تیم ه ــن اس وی بازیک
لرســتان، بهزیســتی در ســوپر لیــگ اســتان، تربیــت، 
ــت. ــوده اس ــاد ب ــاک خر م آب ــات، اف ــام ارتباط ــر، پی خیب

ــا  ــراه ب ــور هم ــال کش ــته اول فوتب ــگ دس ــه لی ــود ب صع
ــد. ــر می باش ــارات صفاپذی ــتان از افتخ ــت لرس ــم تربی تی

و  لرســتان  بهزیســتی  فوتبــال  تیــم  ســرمربی گری 
ــه لیــگ دســته ســوم  ــا ایــن تیــم و صعــود ب ــی ب قهرمان
و هم چنیــن ســرمربی گری تیــم پردیــس خرم آبــاد و 
قهرمانــی لیــگ اســتان همــراه بــا صعــود بــه لیــگ دســته 

ــود.  ــده می ش ــه ی وی دی ــوم در کارنام س
ــگ  ــابقات لی ــه دور دوم مس ــود ب ــر صع ــرداد صفاپذی ف
ــاد به عنــوان  ــا تیــم پردیــس خرم آب دســته ســوم همــراه ب
ــه دور  ــتان ب ــراه بهزیســتی لرس ــود به هم ســرمربی و صع
ــه  ــس از بازگشــت ب ــگ دســته ســوم پ دوم مســابقات لی
تیــم بهزیســتی، ســرمربی بهمــن لرســتان در لیــگ دســته 
ســوم، ســرمربی تیــم فوتبــال پردیــس فروزنــده و کســب 
مقــام پنجــم لیــگ دســته ســوم را نیــز بــا خــود بــه  همــره 

دارد.
ایــن ورزشــکار لرســتانی دو بــار در ســال های 97 و 
ــوم  ــته س ــگ دس ــتان و لی ــر اس ــی برت ــوان مرب 98 به عن
ــب  ــم منتخ ــرمربی تی ــم س ــار ه ــد و یک ب ــاب ش انتخ
صنعــت آب و بــرق اســتان در مســابقات سراســری وزارت 

ــت. ــوده اس ــرو ب نی

معرفی ورزشکار

»بهروز سالح ورزی«
ورزشــکار و فوتبالیســت از نیروهــای 
ــرق اســتان لرســتان. ــع ب شــرکت توزی
وی از ســال 1370 تــا 1374 در تیــم 
ــتان  ــان اس ــان و جوان ــب نوجوان منتخ
لرســتان و زیــر نظــر مربیانــی چــون 
و  نراقــی  محمدی پــور،  دلیــری، 

اســت. کــرده  بــازی  فالح نــژاد 
ــا حــدود  ســالح ورزی از ســال 1369 ت
باشــگاهی  رده  در  و   1390 ســال 
بــا تیم هــای تــالش، امیــد بهــاران، 
اســتان(،  )لیــگ  افــالک  پاســارگاد، 
ولــوو،  اســتان(  )لیــگ  بهزیســتی 
ــی  ــگ اســتان و جــام حذف ســایپا )لی
کشــور( صبــا باتــری )لیــگ اســتان( 

اســت. داده  ادامــه  را  فوتبالــش 
ایــن ورزشــکار در مقطعــی هــم در 
)خدمــت  کــرج  شــاهین  تیم هــای 
زیرنظــر  قــم  شــاهین  و  ســربازی( 
مربیانــی هم چــون حجــت شــیروانی، 
عیــدی حســنوند، فرشــید خدامرادی، 
نظــری،  ســیروس  مجیدخرمــی، 
عزیــز ســلیمانی، حســین  زنده یــاد 
کار  جایــدری  علــی  حــاج  و  قطبــی 

کــرده اســت.

معرفی ورزشکار

»مصطفی ذهابی«
ورزشــکاری دیگــر از پرســنل شــرکت 
ــتان. ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی

کوهنــوردی  رشــته های  در  وی 
قابــل  موفقیت هــای  شــطرنج  و 
مالحظــه ای را کســب کــرده و هم اکنون 

دارد. ادامــه  تالش هــا  ایــن  نیــز 
ذهابــی ســال گذشــته موفــق شــد بــه 
ــه  ــد و در کارنام ــود کن ــد صع ــه دماون قل
اســتان  گاوکشــان  بــه  صعــود  خــود 
ــمنان،  ــتان س ــاهوار اس ــتان و ش گلس
نقطــه ســفیدکوه،  بلندتریــن  کربئــی 
و  اشــترانکوه  گل گل  قلــه  و  یافتــه 
هم چنیــن صعــود بــه قلــه ســنبران را 

دارد.
ایــن ورزشــکار شــرکت توزیــع در رشــته 
افتخاراتــی  کنــون  تــا  نیــز  شــطرنج 
جملــه  آن  از  کــه  نمــوده  کســب  را 
قهرمانــی  دوره  ســه  بــه  می تــوان 
شــطرنج توزیــع بــرق اســتان گلســتان و 
یــک نایــب قهرمانــی و یــک مقــام ســوم 

در ایــن رشــته اشــاره کــرد.
مصطفــی ذهابــی امســال هــم موفــق 
شــطرنج  قهرمــان  به عنــوان  شــد 
ایــن عنــوان  شهرســتان چگنــی بــه 

دســت یابــد.


