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فریــدون  حکــم  بــا 
مدیرعامــل  خودنیــا، 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ش
لرســتان؛  اســتان 
»مهــدی حیــدری زاد« 
دبیــر  به عنــوان 
و  فرهنگــی  شــورای 
ــع  ــرکت توزی ــی ش دین
بــرق لرســتان منصــوب 

شــد.
حیــدری زاد کــه مســئولیت 
حراســت شــرکت توزیــع 

از  دارد،  برعهــده  نیــز  را  اســتان  بــرق 
ــد  ــتان می باش ــرق لرس ــد ب ــای توانمن نیروه

ــور  ــال های حض ــه در س ک
خــود خدمــات شایســته ای 

ــت. ــوده  اس ــه نم را ارائ
گفتنــی اســت، از زمــان 
حضــور مهــدی حیــدری زاد 
حراســت  مدیریــت  در 
بــرق  توزیــع   شــرکت 
اســتان، ایــن واحــد موفــق 
بــه کســب عنــوان حراســت 
ــرق کشــور  ــت ب ــر صنع برت
در بیــن 39 دفتــر حراســت 
توزیــع  شــرکت های 
ــی شــده  سراســر کشــور در ســه ســال متوال

اســت«.

»حیدری زاد« به عنوان دبیر شورای فرهنگی و دینی 
شرکت توزیع برق لرستان منصوب شد
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ــتان در  ــرق لرس ــرف ب ــی مص ــتان 98 در حال تابس
ــی  ــه صرفه جوی ــت ک ــرار گرف ــبز« ق ــت »س وضعی
ــا  ــد ت ــث ش ــتانی، باع ــترکین لرس ــدی مش ۱۰ درص
ــل خاموشــی پشــت  ــا حداق فصــل گــرم تابســتان ب

ســر گذاشــته شــود.
ــا و افزایــش اســتفاده  ــا آغــاز فصــل گرم هرســاله ب
از وســایل برقــی، نگرانی هــا پیرامــون احتمــال 
وقــوع خاموشــی قــوت می گیــرد. امــا در ایــن میــان 
ــدک  ــای ان ــا صرفه جویی ه ــد ب ــترکان می توانن مش
ــرق و  ــرف ب ــک مص ــت پی ــرق، رعای ــرف ب در مص
از  اســتفاده  زمانــی  توزیــع  بــرای  برنامه ریــزی 
وســایل برقــی در طــی روز، دغدغه هــای خــود 
و مســئوالن را نســبت بــه خاموشــی در فصــل 

ــد. ــرف کنن ــتان برط تابس
توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه مــردم نقــش 
اساســی در مدیریــت مصــرف بــرق و کاهــش 
ــذا  ــد؛ ل ــده دارن ــی را برعه ــوع خاموش ــال وق احتم
در  فرهنگ ســازی  به دنبــال  ذی ربــط  نهادهــای 
تشــویقی  سیاســت های  اعمــال  و  زمینــه  ایــن 
در  بــرق  توزیــع  شــرکت های  برآمده انــد. 
اســتان های مختلــف کشــور همــواره در طــول 
مــورد  را  خــود  کم مصــرف  مشــترکین  ســال 
ــوان  ــر به عن ــن ام ــا ای ــد ت ــرار می دهن ــویق ق تش
یــک الگــو در جامعــه نهادینــه شــود. در عیــن حــال 
رعایــت مصــرف بــرق در بخش هــای دیگــر از 
جملــه کشــاورزی و صنعــت نیــز از مســائل مهمــی 
ــن  ــرف در ای ــت مص ــرای مدیری ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــتور کار  ــدی در دس ــزی ج ــز برنامه ری ــا نی بخش ه

دســتگاه ها قــرار بگیــرد.
در همیــن خصــوص مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف 
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در ســخنانی بــا اشــاره 
بــه وضعیــت مصــرف بــرق در اســتان ، اظهــار 
ــتان در  ــرق لرس ــرف ب ــبختانه مص ــت: »خوش داش
ــم  ــت زرد ه ــه وضعی ــا ب ــوده و حت ــبز ب ــرایط س ش

ــید«. نرس

ــًا یــک هفتــه  ــا بیــان این کــه تقریب قبــاد رســتمی ب
ــم،  ــرده بودی ــز رد ک ــت قرم ــاه از وضعی در خردادم
ــبکه  ــک و اوج مصــرف ش ــان پی ــا آن زم ــت: ام گف
ــی در  ــکل خاص ــذا مش ــاد، ل ــاق نیفت ــری اتف سراس
اســتان بــا همــکاری مــردم در بخش هــای مختلــف 
کشــاورزی، صنعــت و اداری کــه بــا دســتور اســتاندار 
ســاعت فعالیــت دســتگاه ها جابه جــا شــد، نداشــته و 
در حــال حاضــر نیــز در وضعیــت ســبز قــرار داریــم«.

ــت های  ــه سیاس ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
شــرکت بــرق اســتان در راســتای سیاســت های 
ــوان کــرد:  ــر اســت، عن ــرو و شــرکت توانی وزارت نی
ــرق  ــا ۱۰ درصــد مصــرف ب ــن 5 ت ــر بی ــردم اگ »م
خــود را کاهــش دهنــد مشــکلی در خصــوص تأمیــن 

ــم داشــت«. ــرق اســتان نخواهی ب
ــاعات  ــردم در س ــه م ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــتمی ب رس
اوج مصــرف کــه از ســاعت ۱۲ تــا ۱۶ و ۲۱ تــا 
۲۳ بــوده از وســایل پرمصــرف اســتفاده نکننــد، 
ــی،  ــارو برق ــاعات از ج ــن س ــردم در ای ــزود: »م اف
ماشــین لباس شــویی، ماشــین ظرف شــویی، اتــو 
و... اســتفاده نکننــد و امــور خــود را بــه ســاعات غیــر 

ــد«. ــول نماین ــرف موک از اوج مص
ــا  ــه م ــان این ک ــا بی وی ب

ــه  ــم ک نمی گویی
ر  به طــو

ل  مثــا
کولــر  از 

ــد و شــب  اســتفاده نکنن
ــه داد:  ــد، ادام ــتفاده نکنن ــنایی اس از روش

ــدازه ۲۰  ــه ان ــه ب ــی ک ــایل پرمصرف ــردم از وس »م
ــد،  ــرف می کنن ــرق مص ــپ ۱۰۰ وات ب ــا ۲5 الم ت
اســتفاده  گازی  کولــر  از  اگــر  نکننــد؛  اســتفاده 
ــم  ــا ۲۶ تنظی ــه ۲۴ ت ــر روی درج ــد آن را ب می کنن
ــر آبــی اســتفاده  کننــد، هم چنیــن اگــر مــردم از کول
ــر روی دور  ــردن آن را ب ــن ک ــگام روش ــد هن می کنن
تنــد تنظیــم کننــد و در مابقــی ســاعت آن را بــر روی 

دور کنــد قــرار دهنــد«.

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع 
ــر این کــه ایــن اقدامــات  ــا تاکیــد ب ــرق لرســتان ب ب
ــایر  ــا و س ــرای خانواده ه ــه ای ب ــچ هزین ــاده هی س
ــوان  ــات می ت ــن اقدام ــا ای ــزود: »ب ــدارد، اف اقشــار ن
ــتان ها  ــه ی تابس ــردم هم ــک م ــا کم ــی و ب به راحت

ــم«. ــر بگذاری ــت س ــی پش ــدون خاموش را ب
ــی  ــرق مصرف ــزان ب ــه می ــان این ک ــا بی ــتمی ب رس
ــن  ــرق تأمی ــع ب ــرکت توزی ــط ش ــه توس ــتان ک اس
ــا  ــر ۶۰۰ ت ــور حداکث ــه به ط ــود، روزان ــرق می ش ب
۶5۰ مــگاوات اســت، تصریــح کــرد: »البتــه شــرکت 
ــه  ــرای اســتان ها در هــر هفت ــر ســهمیه ای را ب توانی
ــا برنامه هــای خــود را طبــق  ــد کــه م تعییــن می کن
ــش  ــوص بخ ــترکین به خص ــا مش ــهمیه ب ــن س ای

ــم«. ــگ می کنی ــاورزی هماهن ــت و کش صنع
وی بــا تاکیــد بــر این کــه در ســال گذشــته در 
ــترکین  ــه مش ــان ب ــارد توم ــدود ۲.5 میلی ــتان ح اس
و  صنعــت  به خصــوص  مختلــف  بخش هــای 
ــکاری  ــا هم ــا م ــرف ب ــه در اوج مص ــاورزی ک کش
ــم  ــور حت ــزود: »به ط ــم، اف ــص دادی ــتند تخصی داش
ــال  ــی امس ــته ط ــال های گذش ــد س ــر مانن ــن ام ای

ــت«. ــتور کار اس ــتان در دس ــز در اس نی
مدیریــت  دفتــر  مدیــر 
مصــرف شــرکت 
یــع  ز تو

ق  بــر
لرســتان، بیــان 
داشــت: »هزینــه ای کــه 
بــه مشــترکین در خصــوص همــکاری در 
ــر از  ــا صرفه ت ــود ب ــرق داده می ش ــرف ب ــک مص پی

اســت«. جدیــد  نیروگاه هــای  تأســیس 
ــن هزینه هــا در صورت حســاب  رســتمی، گفــت: »ای
بــرق ایــن مشــترکین اعمــال می شــود، کســی 
ــتان  ــان تابس ــد در پای ــکاری می کن ــا هم ــا م ــه ب ک
ــاب  ــم و در صورت حس ــام می دهی ــبات را انج محاس

ــود«. ــال می ش ــرد اعم ف
ــرق لرســتان  در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع ب

نیــز در ایــن رابطــه بــا اشــاره بــه این کــه مصــرف 
بــرق پیــک بــار روز از ســاعت ۱۱ شــروع می شــود 
ــا ســاعت ۱8 بعدازظهــر ادامــه دارد و در پیــک  و ت
ــا  ــود و ت ــروع می ش ــاعت ۲۱ ش ــب از س ــار ش ب
ــر  ــال حاض ــت: »در ح ــار داش ــه دارد، اظه ۲۳ ادام
ــرای هــر  ــد و ب ــدی کرده ان اســتان ها را ســهمیه بن
ــف در  ــای مختل ــهمیه در هفته ه ــک س ــتان ی اس
ــه  ــک هفت ــه طــی ی ــده اســت، ک ــه ش ــر گرفت نظ
ســهمیه اســتان لرســتان ۶۱۰ مــگاوات بــوده اســت، 
ــر  ــزان بیش ت ــن می ــا از ای ــرق م ــرف ب ــر مص اگ

ــد خاموشــی بدهیــم«. شــود بای
این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  خودنیــا  فریــدون 
ــیده  ــدات اندیش ــه تمهی ــه ب ــا توج ــه ب خوش بختان
شــده تــا کنــون بــه مرحلــه خاموشــی نرســیده ایم، 
ــزو  ــه ج ــن زمین ــتان، در ای ــرد: »لرس ــح ک تصری

اســت«. ســبز  اســتان های 
ــرق  ــه ســرویس شــبکه های ب ــا اشــاره ب ــا ب خودنی
ــع  ــار، رف ــل به ــبکه در فص ــداری ش ــتان، نگه اس
ــر و...  ــنایی معاب ــل روش ــت، تعدی ــاالت سس اتص
گفــت: »ایــن اقدامــات موجــب می شــود کــه 

ــند«. ــته باش ــرق نداش ــی ب ــردم خاموش م
وی بــا تاکیــد بــر این کــه اگــر خاموشــی بــا 
ــم  ــاش می کنی ــیم ت ــته باش ــم داش ــه ای ه برنام
کــه در ســاعات پــر مصــرف بــرق باشــد، تــا 
بتوانیــم هــم مصــرف را رعایــت کنیــم و هــم 
خاموشــی ناخواســته ای را بــه مــردم ندهیــم، بیــان 
ــه  ــم ک ــزی کرده ای ــه ای برنامه ری ــت: »به گون داش

ــود«. ــردم وارد نش ــه م ــاری ب فش
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان هم چنیــن 
ــی در  ــی و آموزش ــات فرهنگ ــه اقدام ــاره ب ــا اش ب
ــا  ــه ب ــت: »خوش بختان ــتان، گف ــه در اس ــن رابط ای
همــه اقدامــات صــورت گرفتــه تــا کنــون در اســتان 

ــر ــته ایم«. /مه ــی نداش خاموش

مشترکین کم مصرف تشویق می شوند؛

وضعیت سبز برق لرستان در تابستان 98

 2 بــرق  توزیــع  مدیــر 
بروجــرد  شهرســتان 
احــداث  بــه  اشــاره  بــا 
متــر   500 و  هــزار   3
کیلوولــت   20 خــط 
از  اســتفاده  بــا  هوایــی 
هــادی فاصلــه دار بــرای 
ــار در بروجــرد  نخســتین ب
داشــت: »هــدف  اظهــار 
طــرح  ایــن  اجــرای  از 
ــه از پســت  ــری بهین بارگی
بروجــرد  توزیــع  فــوق 
4 و تعدیــل بــار پســت 
می باشــد«.  1 بروجــرد 

ــه اقدامــات  محمدرضــا خســروی در ادامــه ب
تامیــن روشــنایی بــرق مســکن مهــر بروجــرد 
اشــاره کــرد و گفــت: »مســکن مهــر بروجــرد 
ــد  ــکونی فاق ــد مس ــزار واح ــش از 7 ه ــا بی ب
ــاعدت  ــا مس ــه ب ــود ک ــب ب ــنایی مناس روش
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــف و  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــر 6 کیلومت بالغ ب
نصــب 250 چــراغ روشــنایی مشــکل عزیــزان 

ــد«. ــع گردی ســاکن در مســکن مهــر مرتف
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه پــروژه احــداث 

کیلوولــت   20 شــبکه 
دهتــرکان،  روســتهای 
و  لیقنــاب  زرد،  گل 
حــال  در  گــرم  دره 
تصریــح  اســت،  اجــرا 
پــروژه  »ایــن  کــرد: 
افزایــش  به منظــور 
قابلیــت  و  پایــداری 
برق رســانی  اطمینــان 
ــور  ــتاهای مذک ــه روس ب
خاموشــی ها  کاهــش  و 
اقــدام  دســت  در 

. » شــد می با
برخــی  بــه  خســروی 
فعالیت هــای فرهنگــی و مناســبتی مدیریــت 
بــرق 2 شهرســتان بروجــرد نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: »برگــزاری حلقــه معرفتــی حجــاب 
و عفــاف ویــژه بانــوان همــکار، برگــزاری 
زیــارت عاشــورا در دهــه اول محــرم و مراســم 
هفتگــی در ماه هــای محــرم و صفــر، برپایــی 
ــام  ــعبان و انج ــه ش ــی نیم ــتگاه صلوات ایس
مراســمات والدت و شــهادت ائمــه مطهــر 
ــبتی و  ــای مناس ــال از فعالیت ه ــول س در ط

ــت«. ــوده اس ــت ب ــن مدیری ــی ای فرهنگ

عملکرد نیمه اول سال جاری مدیریت برق 2 بروجرد
مدیــر توزیــع بــرق ۱ شهرســتان 
ــای  ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــرد ب بروج
توزیــع  شــرکت  گرفتــه  صــورت 
نقــاط  اکثــر  بــه  برق رســانی  در 
ــتان  ــرد: »شهرس ــوان ک ــتان عن اس
بــا  اخیــر  ســال های  در  بروجــرد 
و  کارشناســی  کار  و  برنامه ریــزی 
توانســته  همدلــی کلیــه پرســنل 
ــت  ــی در جه ــای مثبت ــت گام ه اس
رفــاه حــال مشــترکین بــردارد.« 

محمدعلــی خســروی بــه اشــاره بــه 
ــرد  ــریح عملک ــه تش ــت ب ــن مدیری ــای ای فعالیت ه
۶ ماهــه ی نخســت ســال جاری پرداخــت و آن را 
بــه شــرح زیــر بیــان کــرد: »احــداث ۱.۳5 کیلومتــر 
یک کیلومتــر  احــداث  متوســط،  فشــار  خطــوط 
دســتگاه   ۱۳ احــداث  ضعیــف،  فشــار  خطــوط 
توزیــع  پســت های  نصــب  توزیــع،  پســت های 
ــا ظرفیــت یک هــزار و ۶5 کیلوولــت آمپــر،  ــد ب جدی
جــذب ۴۱۱ مشــترک جدیــد، اصــاح و تعمیــر ۲7.۴ 
کیلومتــر خطــوط فشــار متوســط، اصــاح و تعمیــر ۳ 
ــر  ــف، اصــاح و تعمی ــر خطــوط فشــار ضعی کیلومت
ــزار و  ــض یک ه ــع، تعوی ــت توزی ــتگاه پس ۶5 دس
ــری  ــت های بارگی ــوخته، پس ــپ س ــدد الم ۶5۰ ع
دســتگاه،   ۲۶۰ تعــداد  بــه  شــده  تعادل بــار  و 

ــل  نصــب دو دســتگاه سکســیونر قاب
قطــع زیــر بــار هوایــی، تعویــض 
ــداد ۲۰۰  ــه تع ــوب ب ــای معی کنتوره
دســتگاه، ایجــاد دو فیــدر جدیــد 
ــماره ۱  ــی ش ــهرک صنعت ــرای ش ب
ــون  ــر ۶۰۰ میلی ــه ای بالغ ب ــا هزین ب
مــورد   ۱97 جمــع آوری  و  تومــان 
ــا  ــل آن ه ــاز و تبدی ــعاب غیرمج انش
بــه مجــاز و نصــب ۱۶۰ دســتگاه 

ــر«. ــنایی معاب ــراغ روش چ
مدیــر توزیــع بــرق ۱ شهرســتان 
بروجــرد ادامــه داد: » برگــزاری مراســم زیــارت 
هــر  و  محــرم  اول  دهــه  عــزاداری  و  عاشــورا 
پنج شــنبه بــا حضــور فعــال همــه همــکاران در 
ــاز  ــت در نم ــز خدم ــزاری می ــه اداری، برگ نمازخان
جمعــه و مســاجد حاشــیه شــهر و روســتا، اخــذ 
ــکاران،  ــرای هم ــا ب ــتخر به صــورت نیم به ــط اس بلی
ــرای  ــت در مهمان س ــر اقام ــدود 8۰۰ نف ــکان ح اس
مدیریــت از همــکاران صنعــت بــرق کشــور از 
ابتــدای ســال تــا کنــون و برگــزاری همایــش 
ــاورزی و  ــع و کش ــت صنای ــرف جه ــت مص مدیری
مشــارکت فعــال آن هــا جهــت طرح هــای مدیریــت 
از دیگــر  تابســتان ســال 98  مصــرف پیک بــار 

ــت«.  ــوده اس ــت ب ــن مدیری ــات ای اقدام

نگاهی به عملکرد  6 ماهه نخست سال 98  مدیریت توزیع برق 1 بروجرد  



ــر  ــا حضــور وزی ب
بازســازی  نیــرو 
ی  شــبکه ها
بــرق  توزیــع 
ن  ســتا شهر
آغــاز  پل دختــر 

. یــد د گر
ــرق  ــل ب مدیرعام
در  لرســتان 
خصــوص  ایــن 
»بــا  گفــت: 
ی  ت ها عد مســا

وزیــر نیــرو در حضــور اســتاندار لرســتان در محــل 
اســتانداری و بــا حضــور معــاون هماهنگــی توزیــع 
ــبکه های  ــازی ش ــه بازس ــر تفاهم نام ــرکت توانی ش
ــر  تخریب شــده ناشــی از ســیل شــهرهای پل دخت
ــاه 98  ــه در خردادم و معمــوالن و روســتاهای تابع

بــه امضــای مســئولین رســید«.
ــاد  ــاس مف ــر اس ــه داد: »ب ــا ادام ــدون خودنی فری
منــدرج در تفاهم نامــه مبلــغ ۲۱۰ میلیــارد ریــال از 
محــل بودجه هــای جــاری شــرکت توانیــر جهــت 
ــوق اختصــاص  اصــاح و بازســازی شــبکه های ف
ــی از آن در  ــد بخش ــرر گردی ــه مق ــده ک داده ش
ــرق اســتان مرکــزی کــه  ــع ب وجــه شــرکت توزی
به عنــوان اســتان معیــن مشــخص گردیــده واریــز 

گــردد«.
وی اظهــار داشــت: »شــبکه های تخریب شــده 
ناشــی از ســیل پــس از فروکــش کــردن آب 
بــرق دار  جهــت  موقــت  به صــورت  رودخانــه 
کــردن مشــترکین احــداث شــده بــود کــه اصــاح 
و بازســازی آن هــا بــا پیگیری هــای مجدانــه وزیــر 

ــورد«. ــتارت خ ــرو اس نی
ــت  ــوب جه ــار مص ــذ اعتب ــزود: »اخ ــا اف خودنی
حــال  در  تخریب شــده  شــبکه های  بازســازی 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــم موف ــری اســت و امیدواری پیگی

مذکــور  اعتبــار 
گردیــم«.

پایــان  در 
مــل  عا یر مد
لرســتان  بــرق 
ت  مشــخصا
ی  ه هــا ژ و پر
ی  ها شــهر
و  پل دختــر 
معمــوالن را کــه 
ــاد  ــاس مف ــر اس ب
ــد  ــه تعه تفاهم نام
نمــود: عنــوان  ذیــل  شــرح  بــه  را  گردیــده 

بــه  تخریب شــده  شــبکه های  بازگردانــدن   -
ــا  ــد ب ــبکه های جدی ــداث ش ــا اح ــدار ب ــت پای حال

ــتاندارد ــرایط اس ــل ش ــت کام رعای
از  برق رســانی  شــبکه های  نمــودن  خــارج   -

بســتر رودخانــه و مناطــق رانشــی و ناپایــدار
بــا اســتفاده  بــردن ظرفیــت شــبکه  بــاال   -
شــرایط  بــا  متناســب  جدیــد  طراحی هــای  از 

محیطــی
- افزایــش قــدرت مانــور شــبکه بــا نصــب 

مانــوری تجهیــزات 
- باال بردن ضریب پایداری و امنیت شبکه

ــد از احــداث  - کاهــش چشــم گیر خاموشــی ها بع
از تجهیــزات  بــا اســتفاده  شــبکه های جدیــد 
ــوری ــزات مان ــب تجهی ــتاندارد و نص ــه روز و اس ب

ــر  ــش از ۴۰۰ کیلومت ــازی بی ــاح و بهینه س - اص
ــر ســیل دچــار  ــر اث شــبکه های برق رســانی کــه ب

ــده اند ــش ش تن
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــور عرض ــه عب ــداث 75 نقط - اح
ــتان  ــار متوســط شهرس ــبکه های فش از دکل در ش

پل دختــر
- احــداث بیــش از 7۰ کیلومتــر شــبکه فشــار 

متوســط جدیــد در مناطــق ســیل زده.

حراســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
ــع  ــرکت های توزی ــت های ش ــی حراس در ارزیاب
ــور  ــر کش ــت برت ــوان حراس ــور به عن ــرق کش ب

معرفــی شــد.
گــزارش  بــه 
بــط  ا و ر
مــی  عمو
کت  شــر
توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان 
 ، ن ســتا لر
ــراز  حســین اف
کل  یــر مد
دفتــر مرکــزی 
ســت  ا حر
کت  شــر

توانیــر بــا ارســال نامــه ای بــه مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان کســب مقــام برتر 
حراســت ایــن شــرکت را در ارزیابــی حاصــل از 
ــود. ــاغ نم ــور اب ــرق کش ــع ب ــرکت های توزی ش

مدیــرکل حراســت شــرکت توانیــر در ایــن نامــه 
ــر  ــت ه ــزی حراس ــر مرک ــت: »دفت ــام داش اع
ســاله بــا هــدف ارتقــاء کیفــی و بهبــود مســتمر 
را مــورد  ایــن دفاتــر  حراســت ها، عملکــرد 

ــد«. ــرار می ده ــی ق ارزیاب
ــاعدت   ــا مس ــت: »ب ــار داش ــراز اظه ــین اف حس
و  شــرکت  مدیر عامــل  حمایت هــای  و 
ــق  ــن توفی ــت ای ــر حراس ــنل دفت ــاش پرس ت
ــت  ــر حراس ــن 39 دفت ــد و در بی ــل گردی حاص
ــع  ــرکت توزی ــت ش ــع، حراس ــرکت های توزی ش
بــرق لرســتان بــا اخــذ نمــره 98 به عنــوان 

ــد«. ــی ش ــور معرف ــر کش ــت برت حراس
در همنــی خصــوص مدیــر دفتــر حراســت 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان نیــز اظهار 
ــن  داشــت: »ای
ــق حاصله  توفی
نتیجــه ی 
ی  یت هــا حما
ارزش  بــا 
مــل  عا یر مد
و  شــرکت 
ت  عد مســا
همــکاری  و 
کل  حراســت 
و  اســتان 
هم چنیــن 
یــزی  مه ر نا بر
ــر  ــکاران دفت ــه هم ــبانه روزی کلی ــاش ش و ت
ــردی  ــاخص های عملک ــوص ش ــت درخص حراس

. » شــد می با
مهــدی حیــدری زاد تصریــح کــرد: »کســب 
ــزرگ  ــواده ب ــه خان ــر را ب ــت برت ــام حراس مق
ــرض  ــک ع ــتان تبری ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
عامــل،  مدیریــت  حمایت هــای  از  و  نمــوده 
ــه در  ــرکت ک ــنل ش ــران و پرس ــن، مدی معاونی
ــن  ــراه ای ــگام و هم ــت هم ــن موفقی ــب ای کس
ــراز  ــود را اب ــر خ ــب تقدی ــد مرات ــر بوده ان دفت

یــم«. می نما
ــرق  ــع ب ــت توزی ــر حراس ــت، دفت ــی اس گفتن
ــی  ــال متوال ــرای ســومین س ــتان ب ــتان لرس اس
ــور  ــرق کش ــت ب ــر صنع ــت برت ــوان حراس به عن

معرفــی می شــود.

کسب مقام برتر حراست برق لرستان 
در میان شرکت های توزیع سراسر کشور
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آغاز بازسازی شبکه های برق پل دختر

ــاره  ــا اش ــر ب ــتایي شــرکت توانی ــرق روس مجــري ب
ــي  ــه تمام ــرق روســتایي ب ــاغ برنامه هــاي ب ــه اب ب
ــدود  ــه ح ــاني ب ــال برق رس ــت: »امس ــتان ها گف اس
5۰۰ روســتا را در برنامــه قــرار دادیــم و مــردم ایــن 
مناطــق امیدوارنــد امســال از نعمــت بــرق بهره منــد 

شــوند«.
بــا  مناطــق  برخــي  در  »از طرفــي  افــزود:  وي 
ــرورت  ــتیم و ض ــه رو هس ــاژ روب ــدید ولت ــت ش اف
دارد برنامه هایــي کــه بــراي اصــاح آن تدویــن 
ــه  ــي ادام ــي چهــل امیران ــم، اجــرا شــود«. عل کردی
ــر در  ــن برخــي روســتاها در ســیل اخی داد: »هم چنی
مســیل قــرار گرفتنــد و در حــال جابه جایــي هســتند 
ــتاها  ــن روس ــه ای ــدد ب ــاني مج ــد کار برق رس و بای
را انجــام دهیــم، بنابرایــن منابــع بایــد هرچــه 
ــا به رغــم  ــرد ت ــرار بگی ــر ق ــار توانی ســریع تر در اختی
از دســت رفتــن فصــل کاري و بــا تکیــه بــر ظرفیــت 
و توانمنــدي شــرکت هاي توزیــع و بــرق منطقــه اي، 
برنامه هــاي تدوین شــده را در کوتاه تریــن زمــان 

ــم«. انجــام دهی
ــرق روســتایي را  ــارات ب ــه اعتب ــن نگــرش ک وي ای
بــا توجــه بــه رو بــه اتمــام بــودن روســتاهاي فاقــد 
ــت  ــي نادرس ــرد، دیدگاه ــئوال مي ب ــر س ــرق زی ب
توصیــف کــرد و گفــت: »شــبکه نیازمنــد رســیدگي 
ــظ و نگهــداري،  ــر حف ــد عاوه ب ــداوم اســت و بای م
ــه  ــود ک ــرف ش ــاژ آن برط ــت ولت ــودگي و اف فرس
متاســفانه بــه جهــت کمبــود مالــي تــا کنــون 

ــت«. ــده اس ــق نش محق

برق رساني به 500 روستای 
کشور در سال جاري

وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه آغــاز رســمی کمپیــن 
»الــف، ب، ایــران« )آب و بــرق در سراســر 
ــن  ــاس ای ــر اس ــت: »ب ــور، گف ــران( در کش ای
ــال  ــان س ــا پای ــت ت ــده اس ــرر ش ــن مق کمپی
هــر هفتــه یــک پــروژه بســیار بــزرگ در 
ــر،  ــی و تجدیدپذی ــای حرارت ــطح نیروگاه ه س
ــاری و زه کشــی، آب رســانی  ســد، شــبکه  آب ی
بــه   ... شــهری و روســتایی، تصفیه خانــه و 

برســد«. بهره بــرداری 
رضــا اردکانیــان بــا تاکیــد بــر این کــه در 
تــاش بــرای تنوع بخشــی بــه درآمدهــای 
صنعــت آب و بــرق هســتیم، گفــت: »صنعــت 
بــرق بالغ بــر 23 هــزار میلیــارد تومــان در 
ــع  ــل مناب ــف تحصی ــای مختل ــال از روش ه س
بــزرگ  طرح هــای  جهــت  در  و  می کنــد 
ــی  ــای حرارت ــرق، نیروگاه ه ــع ب ــن و توزی تامی
و تجدیدپذیــر و... بــه کار گرفتــه می شــود«.

ــال  ــان امس ــا پای ــه ت ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
بــرق  و  آب  صنعــت  بــزرگ  پــروژه   227

در نقــاط مختلــف کشــور افتتــاح خواهــد 
ــا  ــال ب ــتان امس ــرد: »در تابس ــوان ک ــد، عن ش
همــکاری تمامــی مشــترکان رکــورد صــادرات، 
بــرق  مصــرف  در  صرفه جویــی  و  تولیــد 

ــد«. ــته ش شکس
وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد: »در صددیــم بــا 
اســتمرار عــادت خوش مصرفــی در جامعــه 
بتوانیــم تــاب آوری کشــور را افزایــش داده 
ــا  ــم ت ــش دهی ــود را کاه ــیب پذیری خ و آس
ــن بخــش  ــع حاصــل در ای ــا اســتفاده از مناب ب
هرچــه  آبادانــی  و  توســعه  رونــق،  شــاهد 

بیش تــر کشــور باشــیم«.

آغاز کمپین »الف، ب، ایران«
هر هفته یک پروژه بزرگ صنعت 

آب و برق افتتاح می شود

دینــی  و  فرهنگــی  دبیــر شــورای 
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
لرســتان و همــکاران ایــن شــرکت 
مــزار شــهدا را غبارروبــی و عطــر 

افشــانی کردنــد.
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
در ایــن آییــن همــکاران شــرکت 
ــزار  ــر م ــهدا ب ــه ش ــرام ب ــن احت ضم

ــام  ــهید واالمق ش
رامیــن  پــدر  فرامــرزی  علي رضــا 
فرامــرزی از همــکاران شــرکت توزیــع 
ــر و ادای  ــتان حاض ــرق اس ــروی ب نی

ــد. ــرام کردن احت
ــورای  ــر ش ــدری زاد، دبی ــدی حی مه
ــن  ــرکت در ای ــی ش ــی و دین فرهنگ
ــهدا  ــه ش ــرام ب ــت: »احت ــوص گف خص
وظیفــه ی همــه ی ماســت و اولویــت اول 
شــورای فرهنگــی و دینــی خدمــت بــه 
شهداســت و همــه ی مــا وظیفــه داریــم 
ــداف  ــود و اه ــوی خ ــهدا را الگ ــه ش ک
آنــان را ســرلوحه کار خــود قــرار 

ــم«. دهی

عطرافشانی گلزار شهدا توسط 
پرسنل شرکت توزیع برق لرستان

جناب آقای مهندس مهرداد نیک پی 
و جناب آقای مهندس علی حسین بیگی

انتخاب شما به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان 

لرستان را صمیمانه تبریک گفته و برای 
شما توفیق روزافزون را آرزومندیم.

روابط عمومی 
شرکت توزیع برق استان لرستان
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از  توانیــر  شــرکت  مدیرعامــل 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
بــرق اســتان لرســتان و مجموعــه 
ــی کــرد. همــکاران ایــن شــرکت قدردان

ــع  ــط عمومــی شــرکت توزی ــه گــزارش رواب ب
نیــروی بــرق اســتان لرســتان، مهنــدس 
توانیــر  شــرکت  مدیرعامــل  متولــی زاده 
بــا ارســال لــوح تقدیــری از مدیرعامــل و 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــکاران ش ــه هم مجموع
ــری  ــوص پیگی ــتان درخص ــتان لرس ــرق اس ب
ــیل زده  ــق س ــرق مناط ــن ب ــه و تامی مجدان

اســتان لرســتان تقدیــر و تشــکر نمــود.
در متن این تقدیرنامه آمده است:

ــل  ــا، مدیرعام ــدس خودنی ــای مهن ــاب آق جن
محتــرم شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

لرســتان
ــرای  ــدار ب ــتمر و پای ــرق مس ــن ب ــزوم تامی ل

تمامــی مشــترکین، مســئولیت بزرگــی اســت 
ــرق  ــت ب ــزاران صنع ــده خدمت گ ــه برعه ک
ــای  ــه بارش ه ــر چ ــت. اگ ــده اس ــاده ش نه
ــان ســال 1397  ــروز ســیل در پای شــدید و ب
ــیب هایی  ــارات و آس ــال جاری خس ــاز س و آغ
ــه تاسیســات و شــبکه های بــرق وارد نمــود  ب
مســئولیت پذیری  بــا  خوشــبختانه  ولــی 
و اقــدام بــه موقــع و تــاش شــبانه روزی 
ــم و  ــیب دیده ترمی ــات آس ــکاران، تاسیس هم

ــن شــد. ــردم تامی ــاز م ــورد نی ــرق م ب
بدین وســیله از حســن تدبیــر و پیگیــری 
ــان  ــام کارکن ــاعی و اهتم ــی و مس جناب عال
ــن  ــا ای ــه ب ســخت کوش آن شــرکت در مقابل
ــه  پدیــده جــوی و اســتمرار خدمات رســانی ب
مــردم، تقدیــر و تشــکر می گــردد. از پیشــگاه 
همــکاران  همــه  بــرای  متعــال  خداونــد 

ــزون دارم. ــق روز اف ــی آرزوی توفی گرام

تقدیر مدیرعامل توانیر از مدیرعامل برق لرستان
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شــرکت های توزیــع بــرق اســتان های 
اصفهــان و لرســتان تفاهم نامــه همــکاری 
اطالعــات  و  انــرژی  تبــادل  زمینــه  در 

ــد. ــاء نمودن امض
ــه  ــوق ک ــه ف ــی اســت تفاهم نام ــزارش حاک ــن گ ای
ــعه و  ــت توس ــده اس ــم ش ــد تنظی ــاده و 8 بن در 5 م
ــای  ــرکت و واحده ــن دو ش ــات بی ــترش ارتباط گس
مربوطــه در زمینه هــای مختلــف فنــی، الکترونیکــی، 
ــد  ــران، پدافن ــت بح ــانی، مدیری ــی، اطاع رس تجرب
ــازی  ــرل و هوشمندس ــری، کنت ــل، رویت پذی غیرعام

شــبکه ها را شــامل می شــود.
مدیرعامــل بــرق لرســتان به عنــوان میزبــان ضمــن 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــه میهمان ــی ب ــوش آمدگوی خ
ــرو و  ــردی وزارت نی ــداف راهب ــه اه ــه ب ــا توج »ب
کلیــه  واگــذاری  تحقــق  در  تســهیل  به منظــور 
فعالیت هــا بــه بخــش خصوصــی، شــرکت های 
برون ســپار مهم تریــن گزینــه در جهــت تحقــق 

می باشــند«. اهــداف 
و  اجــرا  »روش هــای  گفــت:  خودنیــا  فریــدون 
ــا  ــورد م ــوه برخ ــا، نح ــودن فعالیت ه ــردی نم کارب
بــا شــرکت های برون ســپار، نرم افــزاری کــردن 
ــرای  ــی اج ــا از چگونگ ــش م ــوه پای ــا، نح فعالیت ه
ــه  ــه ب ــزارش مرحل ــذ گ ــی اخ ــا و چگونگ فعالیت ه
مرحلــه ی زمــان اجــرا، مســیر مــا را در رســیدن بــه 

اهــداف تســهیل می نمایــد«.
فعالیت هــا  تمامــی  »چنان چــه  داد:  ادامــه  وی 
و  باشــد  به روزشــده  نرم افزارهــای  قالــب  در 
نحــوه  از  رفتارســنجی  و  کنترلــی  سیســتم های 
اجــرا و پایــش خصوصــًا در زمینــه شــبکه های 
توزیــع  پســت های  و  متوســط  ضعیــف،  فشــار 
صــورت گیــرد، قطعــًا بــا توجــه بــه زیرســاخت های 
از  دور  بخش هــا  همــه ی  در  موفقیــت  موجــود 
ــا کنــون پیشــرفت های  دســترس نیســت، هرچنــد ت
خدمات دهــی  بحــث  در  خصوصــًا  چشــم گیری 

مطلــوب به دســت آمــده اســت«.
مدیرعامــل بــرق لرســتان افــزود: »در بــرق لرســتان 
ــار  ــف، فش ــار ضعی ــبکه های فش ــازی ش استانداردس
صــد  به صــورت  توزیــع  پســت های  و  متوســط 
در صــدی در قالــب نرم افــزار انجــام می شــود و 
ــه شــرکت های  چنان چــه اســتفاده از ایــن قابلیــت ب
برون ســپار واگــذار شــود قطعــًا هــم از لحــاظ کیفــی 

و هــم از لحــاظ 
کمــی راندمــان کار و اثربخشــی آن بســیار افزایــش 

می یابــد«.
و  توانایی هــا  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  خودنیــا 
ــل  ــع، تبدی ــرکت های توزی ــود در ش ــیل موج پتانس
تهدیــد بــه فرصــت را یــک اصــل برشــمرد و گفــت: 

»بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه اقدامــات موثــری کــه 
ــوان  ــده را می ت ــام ش ــان انج ــرق اصفه ــع ب در توزی
بــا جمــع آوری دقیــق اطاعــات و کاربــردی نمــودن 
فعالیت هــا در بــرق لرســتان، زمینــه گســترش و 
ــم  ــدی فراه ــور ج ــا به ط ــازی فعالیت ه استانداردس

شــود«.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی ــه مدیرعام در ادام
اســتان اصفهــان ضمــن تشــکر از مدیرعامــل بــرق 
ــراز  ــور اب ــت مذک ــزاری نشس ــر برگ ــتان به خاط لرس
ــه  ــروز جامع ــاختار ام ــرق در س ــت ب ــت: »اهمی داش
ــر  ــزء جدایی ناپذی ــر و ج ــت وصف ناپذی ــک اهمی ی

ــروزی شــده اســت«. زندگــی ام
عاقه منــدان در ادامــه گفــت: »آن چیــزی کــه 
قبــًا مــا در خصــوص جایــگاه بــرق به عنــوان یــک 
ــوان  ــک به عن ــم این ــاد می کردی ــاخت از آن ی زیرس
ــده  ــل ش ــه تبدی ــرای جامع ــی ب ــر حیات ــک عنص ی
ــد  ــط تولی ــدان دور فق ــال های نه چن ــت و در س اس

ــروزه  ــود در حالی کــه ام ــرق ب ــرژی ب ــه ان وابســته ب
ــث  ــود بح ــا وج ــده و ب ــام ش ــرفت های انج ــا پیش ب
ــث  ــرق باع ــه ب ــک لحظ ــود ی ــال، نب ــرق دیجیت ب
ــود  ــدار می ش ــتم ها از م ــی سیس ــدن تمام ــارج ش خ

ــرق  ــرژی ب ــه ان ــت ک ــوان گف ــذا می ت ل
زیرساخت زیرساخت هاست«.

بــه  پایــدار  انــرژی  »تحویــل  داد:  ادامــه  وی 
شــرکت های  اول  اصــل  به عنــوان  مشــترکین 
توزیــع بایــد از جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
باشــد و چنان چــه هــر مشــکلی بــرای صنعــت بــرق 
ــع  ــرکت های توزی ــًا ش ــد طبیعت ــش بیای ــور پی کش
شــرکت ها  ایــن  چــون  باشــند  پاســخ گو  بایــد 

ــرق  ــت ب ــودار صنع ــانی و جل پیش
کشور هستند«.

ــت:  ــار داش ــان اظه ــرق اصفه ــع ب ــل توزی مدیرعام
»اگــر مشــکاتی در توزیــع بــرق و یــا حتــا انتقــال 
را  توزیــع  آیــد مــردم شــرکت های  بــه وجــود 
می شناســند و ایــن هــم یــک فرصــت اســت و هــم 
یــک تهدیــد. فرصــت از ایــن منظــر کــه بتوانیــم بــا 
تــاش مضاعــف نقصــان دیگــر بخش هــا را جبــران 
ــم نقصــان  ــه نتوانی ــن نظــر ک ــد از ای ــم و تهدی کنی

دیگــران را برطــرف نماییــم و مقصــر شــناخته 
ــویم«. ش

ــت  ــتای مدیری ــازی در راس ــت: »فرهنگ س وی گف
مصــرف یکــی از موضوعاتــی اســت کــه یــک تهدید 
ــا  ــه م ــی این ک ــد، یعن ــدل می کن ــت ب ــه فرص را ب
ــد را  ــان تولی ــترکین نقص ــرف مش ــش مص ــا کاه ب

پوشــش می دهیــم«.
ــع  ــرکت های توزی ــرد: »ش ــه ک ــدان اضاف عاقه من
ــه  ــا را ب ــه کمبوده ــتند ک ــت هس ــن ظرفی دارای ای
ــی  ــا هم افزای ــد و ب ــع نماین ــر مرتف ــای دیگ روش ه
کــه در شــرکت ها وجــود دارد قــادر بــه حــل 

مشــکات هســتیم«.
ــه  ــرکت ک ــر دو ش ــم اندازهای ه ــوع چش وی موض
در متــن تفاهم نامــه قیــد شــده را مــورد تاکیــد 
بــه  مربــوط  »بحث هــای  گفــت:  و  داد  قــرار 
ــبکه ها  ــازی ش ــرل و هوشمندس ــری، کنت رویت پذی
را در چشــم اندازها پیش بینــی کردیــم کــه زیــر 
ــت  ــده اس ــن گردی ــا تعیی ــرای آن ه ــی ب برنامه های
و الزامــًا بایســتی در ایــن حوزه هــا فعالیت هــای 

ــیم«. ــته باش ــری داش مثمرثمرت
ــه را  ــل دو شــرکت تفاهم نام ــران عام ــان مدی در پای

امضــاء و بیــن طرفیــن رد و بــدل شــد.
ــرح  ــه ش ــه ب ــن تفاهم نام ــاد ای ــت مف ــی اس گفتن

ــت: ــده اس ــل آم ذی
تحقــق  بــرای  راهبــردی  برنامــه  تدویــن   -

شــرکت دو  چشــم اندازهای 
- تدویــن برنامــه مدیریــت ســمت تقاضــا و اجــرای 
برنامه هــای پاســخ گویی بــار به عنــوان اولویــت 

ــرق ــت ب اول صنع
- توســعه همــکاری در جهــت تدویــن و پیاده ســازی 
و  شــبکه  کنتــرل  رویت پذیــری  برنامه هــای 

هوشمندســازی
- تدویــن برنامه هــای مشــترک بــرای توســعه 

غیرحضــوری خدمــات 
مابیــن  ارتبــاط  افزایــش  و  تبــادل تجربیــات   -
ــش  ــعه دان ــرای توس ــطوح ب ــه س ــکاران در کلی هم

ســازمانی
- ارتقــاء و ارتبــاط مابیــن ســامانه های اطــاع 

رســانی و مشــارکت در حــوزه روابــط عمومــی
- ارتقــاء ســطح همــکاری و هماهنگــی در مدیریــت 

بحــران و پدافنــد غیرعامــل
- تدویــن دســتورالعمل همــکاری در شهرســتان های 

ــتان. همجوار دو اس

انعقاد تفاهم نامه بین شرکت های 
توزیع برق استان های اصفهان و لرستان

ــتان از  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــد در حــوزه بازســازی،  ــروژه جدی اجــرای 26 پ
ایــن  بــرق  اصــاح خطــوط  و  بهینه ســازی 

ــر داد. ــتان خب اس
فریــدون خودنیــا در مراســم آغــاز عملیــات 
ــده  ــاختی تخریب ش ــای زیرس ــی پروژه ه اجرای
ــا  ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــیل لرس در س
توجــه بــه شــرایطی کــه لرســتان دارد و طــول 
16 هــزار کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و 642 
هــزار مشــترک پراکنــده ای کــه داریــم، اهمیــت 
ــود،  ــدان می ش ــرق دوچن ــوزه ب ــای ح پروژه ه
دســتگاه ها  همــه ی  »اگــر  داشــت:  اظهــار 
خیلــی خــوب کار کننــد امــا بــرق ضعیــف 
باشــد بازهــم بحــران ایجــاد می شــود کــه ایــن 
ــرق را  ــف و مســئولیت های شــرکت ب ــر وظای ام

می کنــد«. بیش تــر 
وی بــا بیــان این کــه 119 میلیــارد تومــان 
ــرق  ــوزه ب ــه ح ــیاب ب ــان س ــارت در جری خس

ــروژه  لرســتان وارد شــد، اظهــار داشــت: »36 پ
ــری در  ــورد بی نظی ــه رک ــم ک ــام داده ای را انج
ــه  ــی 4 هفت ــا ط ــن پروژه ه ــت و ای ــور اس کش
پــس از ســیل انجــام شــد و مبلــغ 18 میلیــارد 

ــد«. ــه ش ــرای آن هزین ــار ب اعتب
خودنیــا بــا تاکیــد بــر این کــه بعــد از ســیل 21 
میلیــارد هــم از شــرکت توانیــر اعتبــار گرفتیــم 
و 8 پــروژه تعریــف شــد کــه 2 مــاه اســت 
ــزود:  ــده ، اف ــاز ش ــا آغ ــی آن ه ــات اجرای عملی
»امــروز عملیــات اجرایــی 26 پــروژه دیگــر آغــاز 

می شــود«.
ــای  ــن پروژه ه ــورد ای ــد: »در م ــادآور ش وی ی
ــد  ــه منعق ــی موافقت نام ــورت امان ــد به ص جدی
ــاً  ــا تقریب ــدن آن ه ــرا ش ــا اج ــت و ب ــده اس ش
50 درصــد نقــاط بحرانــی شــبکه 16 هــزار 
ــم  ــازی می کنی ــاح و بهینه س ــری را اص کیلومت
ــر را  ــنایی معاب ــث روش ــم بح ــدار ه ــک مق و ی

ــرد«. ــم ک ــرا خواهی اج

اجرای 26 پروژه در حوزه بازسازی خطوط برق لرستان
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تامیــن  بــرای  خورشــیدی  انــرژی  از  اســتفاده 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی  اس ــا در حال ــرق خانه ه ب
ــاد  ــاک و ایج ــای پ ــه ی انرژی ه ــا در زمین قابلیت ه
ــن  ــر در ای ــرمایه گذاری جدی ت ــد س ــتغال، نیازمن اش

ــتیم. ــش هس بخ
ــش  ــا افزای ــرژی ب ــتفاده از ان ــد اس ــه رش ــد رو ب رون
انســان  نیازهــای  رشــد  و  یک ســو  از  جمعیــت 
بازخــورد  کــه  شــده  موجــب  دیگــر  ســوی  از 
افزایــش  زمینــه ی  در  را  مصــرف  رشــد  ایــن 
ــت  ــن از دس ــت محیطی و هم چنی ــای زیس آلودگی ه
رفتــن ســرمایه های کشــور در بخــش انــرژی و 
ســوخت های فســیلی را ببینیــم. ایــن در حالــی 
اســت کــه کشــورهای مختلــف دنیــا ســال ها 
قبــل اســتفاده از انرژی هــای نــو ماننــد انــرژی 
ــد  ــرار داده ان ــادی را در دســتور کار ق خورشــیدی و ب
ــی در  ــای خوب ــز حرکت ه ــورمان نی ــه در کش و البت
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ای

اســت. جدی تــر  ســرمایه گذاری  و  توجــه 
کشــور ایــران و اســتان لرســتان بــا دارا بــودن 
ــی  ــداد روزهــای آفتاب ــف شــاهد تع اقلیم هــای مختل
زیــادی در طــول ســال اســت، ظرفیتــی کــه 
می توانــد منجــر بــه توســعه اســتفاده از انــرژی 
ــود.  ــور ش ــف کش ــتان های مختل ــیدی در اس خورش
ــد  ــران در کمربن ــان، ای ــر کارشناس ــق اظهارنظ مطاب
ــت  ــن عل ــه همی ــه و ب ــرار گرفت ــید ق ــش خورش تاب
ــن ۱8۰۰  ــران بی ــیدی در ای ــش خورش ــزان تاب می
ــال  ــع در س ــر مترمرب ــاعت ب ــووات س ــا ۲۲۰۰ کیل ت
ــرای  ــر ب ــی کم نظی ــه ظرفیت ــده ک ــن زده  ش تخمی

تأمیــن انــرژی محســوب می شــود.

روستا و انرژی نو
برخــی جاذبه هــای  بــه روســتاها و  برق رســانی 
گردشــگری لرســتان ماننــد دریاچــه گهــر به وســیله 
آبگرم کن هــای  از  اســتفاده  خورشــیدی،  انــرژی 
فرآورده هــای  پخــش  شــرکت  در  خورشــیدی 
ــن  ــا، تأمی ــترانکوه زیب ــه اش ــتان و دامن ــی لرس نفت
ــوان  ــاد به عن ــهر خرم آب ــاب ش ــان انق ــرق خیاب ب
ــتفاده  ــای اس ــور؛ نمونه ه ــان در کش ــتین خیاب نخس
از انــرژی پــاک در لرســتان اســت کــه امیــد مــی رود 
ــر  ــرعت بیش ت ــا س ــر و ب ــه بهت ــا هرچ ــن قدم ه ای

ــود. ــته ش برداش
ــن  ــع تأمی ــی از مناب ــیدی یک ــرژی خورش ــروز ان ام
انــرژی رایــگان، پــاک و عــاری از آلودگی هــای 

همیــن  بــه  و  شــده  محســوب  زیســت محیطی 
ــتفاده  ــرای اس ــا ب ــل بســیاری از کشــورهای دنی دلی
از ایــن انــرژی نــو ســرمایه گذاری های کانــی 
ــز  ــران نی ــد در ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک کرده ان
ســرمایه گذاری ها در ایــن زمینــه بایــد افزایــش 

ــد. یاب
خریداری برق از نیروگاه های مردم

ــع  ــل شــرکت توزی مدیرعام
لرســتان  بــرق 

ایــن  در 

بطــه  ا ر
ــا  در ســخنانی ب

بیــان این کــه یکــی از 
ــرکت  ــن ش ــت ای ــورد اولوی ــای م بحث ه

نیروگاه هــای خورشــیدی اســت، اظهــار  ایجــاد 
ــاری  ــض اختی ــوز و تفوی ــاس مج ــر اس ــت: »ب داش
کــه وزارت نیــرو بــه مــا داده ایــن اســت، می توانیــم 
تــا مــرز ۱۰۰ کیلــو وات احــداث نیــروگاه خورشــیدی 

را در اختیــار داشــته باشــیم«.
عمــده ای  بخــش  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
احــداث  بــا  مــا  را  پراکنــده  ســرمایه های  از 
می کنیــم،  جــذب  خورشــیدی  نیروگاه هــای 
ــود  ــول خ ــراد پ ــه اف ــای این ک ــرد: »به ج ــح ک تصری
ــروگاه  ــد نی ــد و ســود آن را بگیرن ــک بگذارن را در بان

می کننــد«. ایجــاد  بــرق خورشــیدی  تولیــد 
ــرارداد  ــاد ق ــه انعق ــا اشــاره ب ــا ب ــدون خودنی فری
۲۰ ســاله بــا متقاضیــان در ایــن رابطــه، ادامــه 
داد: »در ایــن راســتا بــرق تولیدشــده از طریــق 
ایــن نیروگاه هــای خورشــیدی را مــا خریــداری 

. » می کنیــم
ــر  ــتان ه ــرق اس ــرکت ب ــه ش ــان این ک ــا بی وی ب
کیلــو وات بــرق تولیــدی را 9۰۰ هــزار تومــان 
ــه  ــا توج ــن ب ــزود: »هم چنی ــد، اف ــداری می کن خری
بــه تــورم، ســاالنه ایــن نــرخ را نیــز افزایــش 

می دهیــم«.
ــرمایه  ــت س ــه برگش ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــا ب خودنی
حــدود  نیروگاه هــا  ایــن 
ســال  چهــار 
 ، ســت ا

 : گفــت
از  »بعــد 
ــول  ــن پ ــال ای ــار س چه
فــرد  ســال   ۱۶ و  می خــورد  برگشــت 

می کنــد«. ســود  نظــر  مــورد 
ــت:  ــتان، گف ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــورت ۲۰  ــدی را به ص ــرق تولی ــع، ب ــرکت توزی »ش
ســاله تضمینــی خریــداری می کنــد و در نهایــت بــه 
ــاد  ــغل ایج ــک ش ــز ی ــو وات نی ــج کیل ــر پن ازای ه

می شــود«.
ــو  ــر کیل ــرای ه ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب خودنی
وات انــرژی خورشــیدی اگــر بخواهیــم نیــروگاه 
ــد  ــان بای ــون توم ــت میلی ــدود هش ــم ح ــاد کنی ایج
ســرمایه گذاری صــورت بگیــرد، گفــت: »پنــج کیلــو 
ــرمایه گذاری دارد«. ــان س ــون توم ــز ۴۰ میلی وات نی

ــان  ــون توم ــا ۴۰ میلی ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
یــک شــغل ایجــاد می شــود، هیــچ اســتهاکی هــم 
نــدارد و تنهــا هفتــه ای یــک بــار بایــد یک نفــر روی 
شیشــه پنل هــای خورشــیدی دســتمالی بکشــد، 

ــوان یــک  ــع می ت ــه ازای هــر ۱۰ مترمرب ــزود: »ب اف
ــرای  ــرد، ب ــب ک ــیدی نص ــرژی خورش ــو وات ان کیل
ــاز داریــم«. ــع مســاحت نی ــو وات 5۰ مترمرب پنــج کیل

مدیرعامــل بــرق لرســتان بــا بیــان این کــه در حــال 
ــتان  ــطح اس ــیدی در س ــروگاه خورش ــر ۶۴ نی حاض
ــای  ــن نیروگاه ه ــه ای ــون ب ــا کن ــزود: »ت ــم، اف داری
ــت  ــول پرداخ ــان پ ــون توم ــیدی ۶۰۰ میلی خورش
کرده ایــم و در واقــع ۶۰۰ میلیــون تومــان بــرق 

ــم«. ــداری کرده ای ــا آن را خری ــده و م ــد ش تولی

تولید برق روی پشت بام خانه ها
ــه آب و هــوای اســتان  ــه این ک ــا اشــاره ب ــا ب خودنی
ــداد روزهــای خورشــیدی  ــه تع ــا توجــه ب لرســتان ب
ایــن  ایجــاد  بــرای  خوبــی  ظرفیــت  دارد  کــه 
»اگــر  افــزود:  اســت،  خورشــیدی  نیروگاه هــای 
ــد  ــته باش ــود داش ــه وج ــن رابط ــرمایه گذار در ای س
ــا درآمــد ماهیانــه یــک میلیــون  ۱۲۰ هــزار شــغل ب
ــاد  ــیدی ایج ــای خورش ــث نیروگاه ه ــان در بح توم

می شــود«.
ــا تاکیــد بــر این کــه مســئوالن مــا بایــد بــاور  وی ب
ــزود:  ــن کار شــدنی اســت، اف ــه ای داشــته باشــند ک
ــرق  ــد ب ــه در تولی ــتند ک ــر نیس ــئوالن حاض »مس

ســرمایه گذاری کننــد«.
ــا بیــان  ــرق لرســتان ب مدیرعامــل شــرکت توزیــع ب
نیروگاه هــای  ایــن  راه انــدازی  بــرای  این کــه 
ــت:  ــت، گف ــاز نیس ــخصی نی ــای مش ــیدی ج خورش
ــام  ــت ب ــر روی پش ــا را ب ــد پنل ه ــردم می توانن »م
خانه هــای خــود نصــب کننــد و درآمــد داشــته 

ــند«. باش
ــن ۶۴  ــر ای ــال حاض ــت: »در ح ــان داش ــا، بی خودنی
ــه 5۰۰  ــک ب ــتان نزدی ــیدی در اس ــروگاه خورش نی

ــد«. ــد می کنن ــرق تولی ــو وات ب کیل
به هــر روی امیــد مــی رود بــا تقویــت برنامه هــا 
و سیاســت گذاری های مســئوالن در ایــن بخــش 
و اطاع رســانی  تبلیغــات  افزایــش  و  از یک ســو 
ــاهد  ــر ش ــوی دیگ ــردم از س ــازی م ــرای آگاه س ب
توســعه اســتفاده از انرژی هــا نــو در لرســتان باشــیم، 
ــاد  ــم از ایج ــف اع ــاد مختل ــه در ابع ــی ک موضوع
ــای  ــش آلودگی ه ــل، کاه ــد غیرعام ــتغال، پدافن اش
مصــرف  رشــد  از  جلوگیــری  و  زیســت محیطی 
ــد.  ــذار باش ــد تأثیرگ ــیلی می توان ــوخت های فس س

ــر /مه

خدمات پاک آسمان را دریابیم؛
خانه هایی که انرژی مثبت دارند

از  بهره بــرداري 
بــرق  ســیار  پســت هاي 
ــاد و  63 کیلوولــت مومن آب
شــهرک صنعتــي بروجــرد 
ــا و  ــتان های ازن در شهرس

بروجــرد آغــاز شــد.
پایــگاه  گــزارش  بــه  
وزارت  اطاع رســانی 
معــاون  )پــاون(،  نیــرو 
شــرکت  بهره بــرداري 
باختــر  بــرق منطقــه اي 
در حاشــیه بــرق دار شــدن 
گفــت:  پســت ها  ایــن 
ایســتگاه  »راه انــدازي 

عاوه بــر  مومن آبــاد  کیلوولــت   63 بــرق 
ــه،  ــترکان منطق ــاز مش ــرژي موردنی ــن ان تامی
نقــش موثــري در پایــداري شــبکه فــوق توزیــع 
بــرق  اطمینــان شــبکه  قابلیــت  افزایــش  و 
شهرســتان ازنــا داشــته و راه انــدازي پســت 
ــز  ــرد نی ــي بروج ــهرک صنعت ــت ش 63 کیلوول
ضمــن ایجــاد ظرفیــت بــراي مشــترکان آینــده، 
ــي  ــترکان صنعت ــه مش ــاني ب ــات برق رس خدم

می بخشــد«. بهبــود  را  شــهرک  ایــن 
ــرح    ــن ط ــاح ای ــدف از افتت ــان ه ــر نصرتی جعف
در شهرســتان ازنــا را افزایــش قابلیــت اطمینــان 
شــبکه و ایجــاد زیرســاخت مناســب بــراي 
مشــترکان بخــش کشــاورزي در فصــل تابســتان 

افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
پســت   از  »بهره بــرداری 
صنعتــي  شــهرک  بــرق 
ــر توســعه  بروجــرد، عاوه ب
جهــت  در  زیرســاخت ها 
ایجــاد اشــتغال در ایــن 
ــش  ــي، افزای ــه صنعت ناحی
ــترکان،  ــدي مش رضایت من
از  بهینــه  اســتفاده 
امکانــات و منابــع موجــود، 
و  پایــدار  بــرق  تأمیــن 
بهــره وري  و  مطمئــن 
به دنبــال  را  اقتصــادي 

خواهــد داشــت«.
ــت  ــتگاه 63 کیلوول ــت: »ایس ــه گف وی در ادام
بــا ســاختار ســیار و دارا بــودن  مومن آبــاد 
ــت  ــه ظرفیــت 15 مگاول یــک ترانــس قــدرت ب
آمپــر، داراي یــک دســتگاه فیــدر ورودي و ســه 
دســتگاه فیــدر خروجــي اســت کــه در زمینــي 
بــه مســاحت 10 هــزار و 500 متــر مربــع 

ــت«. ــده اس ــداث ش اح
نصرتیــان در پایــان گفــت: »ایســتگاه بــرق 
ــودن  ــا دارا ب ــز ب ــرد نی ــي بروج ــهرک صنعت ش
ــه ظرفیــت 30 مگاولــت  یــک ترانــس قــدرت ب
آمپــر، داراي چهــار دســتگاه فیــدر خروجــي 20 
ــاحت  ــه مس ــي ب ــه در زمین ــت ک ــت اس کیلوول

ــت«. ــده اس ــداث ش ــع اح ــزار مترمرب 10 ه

بهر ه برداري از ایستگاه هاي برق سیار 
مومن آباد ازنا و شهرک صنعتي بروجرد

ــا  ــرق شهرســتان سلســله ب مدیریــت توزیــع ب
ــد مثبــت فعالیت هــای شــرکت  ــه رون اشــاره ب
توزیــع بــرق در سراســر اســتان، اظهار داشــت: 
ــی  ــی و تخصص ــت علم ــبختانه مدیری »خوش
باعــث شــده اســت کــه شــاهد اتفاقــات 
بســیار ارزشــمندی در حــوزه ی بــرق لرســتان 

ــیم«. باش
از  بخشــی  ادامــه  در  ســپهوند،  مرادجــان 
تابســتان  در  مدیریــت  ایــن  فعالیت هــای 
برشــمرد:  این گونــه  را  ســال جاری 
ــعاب  ــورد انش ــع آوری 74 م ــایی و جم »شناس
ــش و  ــتان، آزمای ــطح شهرس ــاز در س غیرمج
ــور  ــدی و 300 کنت ــور دیمان ــت 145 کنت تس
ــف،  ــار ضعی ــبکه فش ــداث 950 ش ــادی، اح ع
ســرویس و تعمیــر و نگــداری روشــنایی معابــر 
ــار  ــبکه فش ــی ش ــتان، جابه جای ــطح شهرس س
ــر و  ــر، تعمی ــم 220 مت ــع حری ــف و رف ضعی
ــه طــول  نگهــداری خطــوط فشــار متوســط ب

ــت  ــس 100 کیلوول ــب تران ــر، نص 60 کیلومت
روســتای آهنگــران، اصــاح 9 پســت در ســطح 
شهرســتان و تعمیــر و نگهــداری خطــوط 
فشــار ضعیــف بــه طــول یک هــزار و 470 

ــر«. مت
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: »بــا توجــه بــه 
شــروع فصــل ســرما و احتمــال به وجــود آمــدن 
حادثــه، مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان 
ــا  ــه ب ــت مقابل ــی الزم جه سلســله از آمادگ

ــت«. ــوردار اس ــه ای برخ ــه حادث هرگون
ــل  ــر از مدیرعام ــا تقدی ــان ب ــپهوند در پای س
ــتان در  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــن ش و معاونی
خصــوص مســاعدت و پیگیــری رفــع مشــکات 
ــتان  ــتان های اس ــع شهرس ــای توزی مدیریت ه
اظهــار امیــدواری کــرد، مشــترکین در آینــده 
ــته تر  ــر و شایس ــات بهت ــه ی خدم ــاهد ارائ ش
پایدارتــری  و  مطمئــن  بــرق  هم چنیــن  و 

ــود«. ــد ب خواهن

نگاهی به عملکرد برق الشتر در تابستان 98



6
فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره نهم - تابستان 98

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــار  ــدی اعتب ــص 80 درص ــتان از تخصی لرس
ــر  ــن شــرکت طــی امســال خب پروژه هــای ای
ــوط  ــا مرب ــن پروژه ه ــده ای ــت: »عم داد و گف
ــت«. ــر اس ــیل زده پل دخت ــتان س ــه شهرس ب

از  بازدیــد  حاشــیه  در  خودنیــا  فریــدون 
پل دختــر  شهرســتان  ســطح  پروژه هــای 
و  میلیــارد   760 این کــه  بــه  اشــاره  بــا 
500 میلیــون ریــال اعتبــار در ســال 98 
ــه  ــرق لرســتان اختصــاص یافت ــه شــرکت ب ب
ــار  ــزان اعتب ــن می اســت، اظهارداشــت: »از ای
در حــال حاضــر 610 میلیــارد ریــال معــادل 

80 درصــد تخصیــص یافتــه اســت«.
ــا  ــه ب ــادی ک ــای زی ــا رایزنی ه ــزود: »ب وی اف
ــت،  ــورت گرف ــتان ص ــتاندار لرس ــک اس کم

و  کشــور  وزارت  در  فراوانــی  جلســه های 
وزارت نیــرو برگــزار شــد و در نهایــت بــا 
کمــک نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای 
اســامی از مجمــوع 119 میلیــارد تومــان 
ــاخت های  ــه زیرس ــیل ب ــارت س ــام خس اع
ــص  ــار تخصی ــزان اعتب ــن می ــتان ای ــرق اس ب

ــت«. ــه اس یافت
ــه  ــان این ک ــا بی ــتان ب ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ــه  ــق ب ــار متعل ــن اعتب ــده ای از ای بخــش عم
شهرســتان پل دختــر اســت، گفــت: »27 
پــروژه در کل اســتان تعریــف شــده کــه 
ــل  ــار در تکمی ــن اعتب ــود ای ــعی ش ــد س بای
ــبکه،  ــداری ش ــت پای ــا و در جه ــن پروژه ه ای
قابلیــت اطمینــان و افزایــش توانایــی آن 

ــود«. ــه ش هزین

تخصیص 80 درصدی اعتبار 
پروژه های برق لرستان طی سال  جاری

ــن  ــل و معاونی ــور مدیرعام ــا حض ــی ب در آیین
»ســعید  لرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
دولتشــا« به عنــوان سرپرســت روابــط عمومــی 
ــد  ــات »مجی ــن شــرکت منصــوب و از خدم ای
امرایــی« مدیــر پیشــین روابــط عمومــی بــرق 

ــد. ــل ش ــتان تجلی لرس
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
ــات  ــی از زحم ــن قدردان ــم ضم ــن مراس در ای
مجیــد امرایــی کــه پــس از 30 ســال خدمــت 
بــه جمــع بازنشســتگان ایــن شــرکت پیوســت، 
ــی  ــط عموم ــده رواب ــل ش ــای حاص از توفیق ه
روابــط  »اهمیــت  گفــت:  و  کــرد  تقدیــر 
ــط  ــیده نیســت، رواب ــر کســی پوش ــی ب عموم
عمومــی اصلی تریــن حلقــه ارتباطــی بیــن 
دســتگاه های  و  برون ســازمانی  مخاطبــان 
اجرایــی و مردمــی بــوده و مســئولیت بزرگــی 
برعهــده داشــته و در اجــرای سیاســت های 

ــی دارد«. ــی حیات ــازمان نقش ــردی س راهب
فریــدون خودنیــا ضمــن تقدیــر از تمامــی 
کســانی که در عرصــه بــرق لرســتان بازنشســته 

شــده اند، اظهــار داشــت: »بازنشســتگان از آن 
رو شایســته تکریــم و تقدیرنــد کــه ســه دهــه 
ــرف  ــود را ص ــر خ ــال های عم ــن س از بهتری
اهــداف  پیش بــرد  و  مــردم  بــه  خدمــت 

می کننــد«. ســازمان 
ــه بازنشســتگان حــق  ــه این ک ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــان داش ــد بی ــا دارن ــردن م ــر گ ــی ب بزرگ
ــتگان  ــل از بازنشس ــات تجلی ــزاری جلس »برگ
ــات  ــت و ارزش زحم ــان از اهمی ــوار نش بزرگ
ایــن عزیــزان در طــول دوران خدمتشــان 

دارد«.
گفتنــی اســت، در پایــان ایــن آییــن »ســعید 
عمومــی  روابــط  کارشناســان  از  دولتشــا« 
به عنــوان  لرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــد. ــوب ش ــوزه منص ــن ح ــد ای ــت جدی سرپرس

دولتشــا، پیــش  از ایــن به عنــوان مســئول 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــت ش ــز خدم ــد می واح
از  وی  می کــرد.  فعالیــت  لرســتان  اســتان 
ــط  ــان رواب ــی و از کارشناس ــای ورزش چهره ه

می باشــد. عمومــی 

تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان

ــط  ــر رواب ــرکل دفت مدی
اطــاع  و  عمومــی 
نیــرو  وزارت  رســانی 
ــال  ــه ارس ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــه دبیرخان ــر ب ۲۰۰ اث
جشــنواره  دومیــن 
ــت:  ــانه، گف ــرو و رس نی
»مهلــت ارســال آثــار 
رویــداد  ایــن  بــه 
 ۱5 تــا  رســانه ای 

شــد«. تمدیــد  آبان مــاه 
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی وزارت نیرو)پاون(، 
صدیقــه ببــران بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: »ایــن 
ــی  ــانی و آگاهی بخش ــدف اطاع رس ــا ه ــنواره ب جش
دربــاره تغییــر اقلیــم و ســازگاری بــا ایــن پدیــده بــا 
محوریــت تاثیــر آن بــر صنعــت آب و بــرق، بررســی 
ــی  ــاری، اجتماع ــای رفت ــرزمینی الگوه ــوالت س تح
ــرق و  ــت آب و ب ــک در صنع ــرات تکنولوژی و تغیی
ــبکه  های  ــانه و ش ــارکت رس ــب مش ــن جل هم چنی
اجتماعــی در برنامه هــای ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم 

اســفندماه امســال برگــزار خواهــد شــد«.
جشــنواره  از  دوره  ایــن  »بــرای  داد:  ادامــه  وی 
محورهایــی از قبیــل: تجربیــات موفــق مرتبــط 
تلفــات آب و  بــا مدیریــت مصــرف و کاهــش 
ــی  ــم آب ــا ک ــازگاری ب ــق س ــات موف ــرق، تجربی ب
توانمندی هــای  کشــاورزی،  حوزه هــای  در 
در حوزه هــای  دولتــی  و  غیردولتــی  بخش هــای 
ــم  ــر اقلی ــی از تغیی ــای ناش ــرق، مهاجرت ه آب و ب
و  شــرایط  ایــن  در  ســکونت گاه ها  پایــداری  و 
ــر  ــا تغیی ــن آمایــش ســرزمین و ســازگاری ب هم چنی

ــت«. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــم در نظ اقلی
ــانی  ــاع رس ــی و اط ــط عموم ــر رواب ــرکل دفت مدی
وزارت نیــرو افــزود: »تغییــر الگــوی زندگــی و 
مصــرف شــهری و روســتایی در شــرایط تغییــر 

مدیریــت  اقلیــم، 
مصــرف  و  تامیــن 
ــرژی در  ــذا و ان آب، غ
ــم،  ــر اقلی ــرایط تغیی ش
اســتفاده  اهمیــت 
خاکســتری  آب  از 
مجــدد  مصــرف  و 
ســازگاری  در  پســاب 
اقلیــم،  تغییــر  بــا 
اقلیــم،  تغییــر  تاثیــر 
ــادی  ــی اقتص ــای اجتماع ــری، چالش ه ــر و نابراب فق
در توســعه پایــدار و تــاب آوری جامعــه، کاهــش 
مخاطــرات تغییــرات اقلیــم در ایــران و کاهــش 
ــازی  ــت، پایدارس ــاد جمعی ــی از ازدی ــای ناش تنش  ه
منابــع آب و انــرژی و مدیریــت ریســک در شــرایط 
اقلیــم و هم چنیــن وقــوع ســیاب های بــزرگ، 
ــی  ــی و اجتماع ــرات جمعیت ــن و تغیی ــش زمی گرمای
ــن  ــای دومی ــر محوره ــم از دیگ ــر اقلی ــر تغیی در اث

اســت«. رســانه  و  نیــرو  جشــنواره 
ــن دوره از  ــرای ای ــن ب ــرد: »هم چنی ــد ک وی تاکی
جشــنواره نیــرو و رســانه رشــته هایی از قبیــل: تیتــر، 
خبــر، گــزارش، مصاحبــه، طــرح، اینفوگرافــی، طنــز 
ــه، عکــس  و کاریکاتــور، ســرمقاله و یادداشــت، مقال
ــر  ــن گرافی در نظ ــی و موش ــک، صفحه  آرای و گرافی

گرفتــه شــده اســت«.
ــت ارســال  ــد زمــان مهل ــه تمدی ــا اشــاره ب ــران ب بب
ــازه  ــت: »ب ــاه، گف ــا ۱5 آبان م ــنواره ت ــه جش ــار ب آث
ــاه  ــتی از اول فروردین م ــار بایس ــار آث ــی انتش زمان
ــانه های  ــی از رس ــال 98 در یک ــهریور س ــا ۳۱ ش ت
رســمی، مکتــوب، و دیــداری و شــنیداری باشــد کــه 
عاقه منــدان به منظــور شــرکت در ایــن دوره از 
ــه وب ســایت  ــد ب ــرو و رســانه می توانن جشــنواره نی
 pr.moe.gov.ir ایــن جشــنواره بــه نشــانی

ــد«. ــه کنن مراجع

مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو خبر داد:

ارسال 200 اثر به دبیرخانه جشنواره نیرو و رسانه
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ــژه  ــرکتی وی ــه ش ــی مرحل ــابقات قرآن مس
توزیــع  در شــرکت  همــکار  فرزنــدان 
ــزار  ــتان برگ ــتان لرس ــرق اس ــروی ب نی

ــد. ش
مســابقات  دوره  پانزدهمیــن 
ــدان همــکار  ــژه فرزن ــی وی قرآن
ــا اســتقبال پرشــور در تمامــی  ب
مقاطــع اعــم از خواهــران و 
بــرادران در محــل نمازخانــه 
و ســالن کنفرانــس شــرکت 
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی

ــد. ــزار ش ــتان برگ لرس
ایــن گــزارش حاکــی اســت 
ــط  ــکاران رواب ــاش هم ــا ت ب
ــی  ــورای فرهنگ ــی و ش عموم
دینــی شــرکت توزیــع و بــا 
بین المللــی  قاریــان  داوری 
اســتان ایــن مســابقات بــه نحــو 

ــد. ــزار گردی ــن برگ احس
در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده اســت، ۱۴۰ نفــر از 
فرزنــدان همــکار در ایــن مســابقات شــرکت نمودنــد 
کــه در پایــان نفــرات اول تــا ســوم در تمامــی 
رشــته ها مشــخص و هدایایــی کــه در دســتورالعمل 
وزارت نیــرو تعییــن گردیــده بــه آن هــا تعلــق گرفــت.

مقام های برتر مسابقات قرآنی فرزندان 
همکار وزارت نیرو در بخش دختران:

مقطــع اول حفــظ قــرآن: فاطمــه پزشــک پور )اول(، 
فاطمــه خســروی )دوم( و مهســا کرمــی )ســوم(

مقطــع ســوم و چهــارم ابتدایــی حفــظ قــرآن: آیــار 
پانتــه آ  و  )دوم(  دانش نیــا  مهســا  )اول(،  دالونــد 

ــوم( ــی زاده )س عل
ــه دوم  ــه اول و پای مقطــع اول )پیــش دبســتانی، پای
ابتدایــی( حفــظ قــرآن: رضــوان ســلیمانی )اول(، نینــا 

ــگار نیکبخــت )ســوم( ــور )دوم( و ن عبدی پ
ــه  ــاز )۳۱۳ نکت ــرآن و نم ــای ق ــع اول آموزه ه مقط
تــارا  )اول(،  جمشــیدوند  انیــس  نمــاز(:  دربــاره 

قنبــری )ســوم( مائــده  درویش پــور )دوم( و 
ــع دوم:  ــزه مقط ــت انگی ــای تقوی ــم راه کاره مفاهی
ــد )دوم( و  ــا میرزاون ــک پور )اول(، آریان ــه پزش فاطم

ــوم( ــی )س ســحر مهراب
رشــته قرائــت مقطــع اول: یاســمن نصرالهــی )اول(، 

مهنــا یاراحمــدی )دوم( و عارفــه کریمــی )ســوم(.

مقام های برتر مسابقات قرآنی فرزندان 
همکار وزارت نیرو در بخش پسران:

تمثیــات و  )کتــاب  نمــاز  قــرآن و  آموزه هــای 
تفســیر( مقطــع دوم: علی رضــا اســکندری )اول(، 
نصرالهــی  یاســین  و  )دوم(  میراســماعیلی  رضــا 

ــوم( )س
آموزه هــای قــرآن و نمــاز )۳۱۳ نکتــه دربــاره نمــاز( 

ــین  ــکندری )اول(، حس ــین اس ــع اول: امیرحس مقط
کرمــی )دوم( و اشــکان رســتمی )ســوم(

مفاهیــم کتــاب پرســش ها و پاســخ های قرآنــی 
ــی  ــان کاظم ــع اول: محمدعرف مقط
و  )دوم(  رضاییــان  مهــدی  )اول(، 

ــوم( ــی )س ــا نجف نیم
رشــته حفــظ قــرآن مقطــع دوم: 

)اول( خســروی  محمدمهــدی 
رشــته حفــظ قــرآن مقطــع اول: 
مهــدی لطیفــی )اول( و امیرحســین 

ابدالــی حســنوند )دوم(
ــرآن مقطــع ســوم و  رشــته حفــظ ق
چهــارم ابتدایــی: امیرعلــی کاظمــی 
و  )دوم(  نــدری  طاهــا  )اول(، 

آریوبــرزن شمســه )ســوم(
مقطــع  قــرآن  حفــظ  رشــته 
دوم  و  اول  پیش دبســتانی 
ابتدایــی: محمــد خســروی )اول(، 
و  )دوم(  خســروی  محمدحســین 

)ســوم( نامــدارزاده  علــی 
ــی  ــدی کرم ــع دوم: محمدمه ــت مقط ــته قرائ رش

)اول( و حســین امیــری )دوم(
رشــته قرائــت مقطــع اول: محمــد حســنوند )اول( و 

ســبحان ســجادی )دوم(

کسب مقام های دوم مسابقات قرآنی 
فرزندان همکار در مرحله کشوری

کشــوری  مرحلــه  در  اســت،  گفتنــی 
مســابقات قرآنــی فرزنــدان همــکار وزارت 
نیــرو کــه در مشــهد مقــدس برگــزار 
شــد، آقایــان »محمدمهــدی خســروی« در 
ــکندری«  ــین اس ــظ و »امیرحس ــته حف رش
در رشــته آموزه هــای قــرآن و نمــاز موفــق 

ــدند. ــام دوم ش ــب مق ــه کس ب

برگزاری مسابقات قرآنی وزارت نیرو ویژه فرزندان همکار

ــتان  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
بــرق  کاغــذی  قبــوض  کامــل  حــذف  از 
ــال  ــاه امس ــتانی از اول مهرم ــترکان لرس مش

خبــر داد.
فریــدون خودنیــا در جمــع خبرنــگاران از 
جمــع آوری قبــوض کاغــذی بــرق مشــترکان 
لرســتانی خبــر داد و اظهــار داشــت: »در 

ــماره  ــع آوری ش ــال جم ح
ــا  ــتیم ت ــترکین هس ــراه مش ــای هم تلفن ه
ــرق  ــه ب ــزان مصــرف و هزین ــن پــس می از ای
بــه آن هــا  پیامــک  از طریــق  مشــترکان 

ــود«. ــال ش ارس
وی بــا بیــان این کــه 70 درصــد شــماره 
تلفن هــای همــراه مشــترکان جمــع آوری 
ــرق  شــده اســت، گفــت: »قبــوض کاغــذی ب
مشــترکان ایــن اســتان  از اول مهرمــاه امســال 

حــذف می شــود«.
خودنیــا بــا تاکیــد بــر این کــه بــا ایــن اقــدام 
و  می یابــد  گســترش  الکترونیــک  دولــت 
هزینه هــای شــرکت توزیــع بــرق نیــز کاهــش 
می یابــد، افــزود: »مشــترکین بــرق می تواننــد 
ــه ســامانه  ــا ارســال شناســه قبــض خــود ب ب
ــرف  ــزان مص ــس می ــن پ 20001521 از ای
خانــوار خــود را به صــورت الکترونیکــی و 

ــد«. ــت کنن ــی دریاف پیامک

حذف قبوض کاغذی برق 
از اول مهرماه

قهرمانــی  مســابقات  دوره  نخســتین 
ــی  ــه میزبان ــیا ب ــاباکی اوراس ــین س کیوکوش
بــا  تبریــز  شــهر  در  شــرقی  آذربایجــان 

از  کاراتــه کا   560 حضــور 
کشــورهای روســیه، ترکیــه، 
ــراق، افغانســتان،  ــت، ع کوی
ــف  ــم ال ــان و دو تی آذربایج
ــامی  ــوری اس و ب از جمه
ــد کــه  ــران شــرکت کردن ای
ــه  ــران ب ــم ای ــت تی در نهای
ــن دوره  ــی ای ــام قهرمان مق
ــت،  ــت یاف ــابقات دس از مس
افغانســتان دوم شــد و عراق 
و آذربایجــان مشــترکاً مقــام 
ــد. ــت آوردن ــوم را به دس س

در نخســتین دوره مســابقات 
کیوکوشــین  قهرمانــی 

ســاباکی اوراســیا 18 کاراتــه کا بــه نمایندگــی 
ــه اســتان لرســتان  ســبک کیوکوشــین کارات
و  موســوی  سیداســحاق  مربیگــری  بــا 
ــور  ــرج نظرپ ــتی ای سرپرس
ــن مســابقات شــرکت  در ای
کردنــد کــه در نهایــت تیــم 
ــدال طــا 6  ــا 5 م ــران ب ای
ــام  ــه مق ــز ب ــره و 7 برن نق

ــید. ــی رس قهرمان
»عمادرضــا جمشــیدیان« 
ــیدیان  ــا جمش ــد رض فرزن
ــع  ــرکت توزی ــنل ش از پرس
ــز  ــرق اســتان لرســتان نی ب
ــور  ــابقات حض ــن مس در ای
بــه  موفــق  کــه  داشــت 
ــد. ــره ش ــدال نق ــب م کس

ایران قهرمان مسابقات کاراته اوراسیا شد
درخشش فرزند همکار برق لرستان در مسابقات بین المللی کاراته بــرق  توزیــع  مدیــر 

گفــت:  ازنــا  شهرســتان 
مجموعــه  تــاش  »تمــام 
ســال جاری  در  ازنــا  بــرق 
رســاندن بــرق مطلــوب و بــه 
دور از نوســانات و افــت ولتاژ 
بــه مشــترکین بــوده اســت و 
در ایــن راســتا بــا مســاعدت 
و پیگیری هــای مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــری پســت  ــات فیدرگی عملی
و  اجــرا  مؤمن آبــاد   63/20
ــرداری رســید کــه  ــه بهره ب ب

بــا راه انــدازی فیــدر جدیــد جاپلــق مشــکات و 
نوســانات بــرق در منطقــه مؤمن آبــاد و بخشــی 

ــد«. ــع گردی ــق مرتف از جاپل
احمــدی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــه ابعــاد 2500 شــبکه فشــار ضعیــف جهــت 
برق رســانی بــه مشــترکین شــهری و روســتایی 
ــار داشــت: »احــداث خــط  ــرد و اظه اشــاره ک
ــار  ــبکه فش ــی و ش ــت هوای ــت، پس 20 کیلوول
هکتــاری،   83 مســکونی  منطقــه  ضعیــف 
ــر  ــنایی معاب ــراغ روش ــتگاه چ ــب 100 دس نص
در ســطح شهرســتان و تعویــض 100 دســتگاه 

ــترکین  ــور مش کنت
دیگــر  از  عــادی 
ایــن  اقدامــات 
بــوده  مدیریــت 

اســت«.
خصــوص  در  وی 
مــردم  مطالبــه 
جاپلــق  بخــش 
ن  ســتا شهر
به منظــور  ازنــا 
اداره  راه انــدازی 

بــرق ایــن منطقــه نیــز گفت: 
»بــا موافقــت و مســاعدت 
اســتان  بــرق  مدیرعامــل 
ســال جاری  تابســتان  در 
عملیــات احــداث ســاختمان 
ــاز  ــاد آغ ــرق مؤمن آب اداری ب
گردیــد و در فــاز نخســت آن 
ــام  ــال انج ــی در ح دیوارکش

اســت«.
ــه  ــان این ک ــا بی ــدی ب احم
مجموعــه بــرق ازنــا در کنــار 
و  تخصصــی  فعالیت هــای 
در  تاش هایــی  عمرانــی، 
ــوان  ــز داشــته اســت، عن ــر نی ــای دیگ زمینه ه
ــبکه  ــن ورز ش ــای ف ــزاری دوره ه ــرد: »برگ ک
هوایــی، ایمنــی و نصــب پنل هــای خورشــیدی 
جهــت پیمانــکاران و پرســنل شــرکت بــا 
ــای  ــزاری مانوره ــه ای، برگ همــکاری فنی وحرف
ــر  ــده ب ــرد حادثه دی ــات ف ــق و نج ــاء حری اطف
روی شــبکه بــرق بــا همــکاری جمعیــت هــال 
ــوار  ــذاری بل ــی، نام گ ــروی انتظام ــر و نی احم
ــه  ــا ب ــرق ازن ــع ب ــت توزی ــه مدیری ــی ب منته
ــی  ــکاری و هماهنگ ــا هم ــرق« ب ــوار ب ــام »بل ن
هم چنیــن  و  شهرســتان  ترافیــک  شــورای 
مقــام  کســب 
نــی  ما یب قهر نا
ت  بقا مســا
ب کشــی  طنا
اســتان  کارگــران 
پرســنل  توســط 
توزیــع  مدیریــت 
ــر  ــا از دیگ ــرق ازن ب
بــرق  فعایت هــای 
بــوده  شهرســتان 

اســت«.

عملکرد سه ماهه تابستان مدیریت برق شهرستان ازنا
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پنــج پــروژه بــرق لرســتان بــا اعتبــاری 
توســط  ریــال  میلیــارد   ۲۳۰ بالغ بــر 

ــد. ــاح ش ــرو افتت ــر نی وزی
بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اظهــار  خصــوص  ایــن  در  لرســتان 
شــامل  پروژه هــا  »ایــن  داشــت: 
برق رســانی بــه ۲۰ روســتای بــدون 
بــرق، 7 فیــدر خروجــی شهرســتان های 
ــنایی  ــن روش ــاد، تامی ــاد و نورآب خرم آب
مســکن مهــر شــهرهای بروجــرد و 
منطقــه  بــه  برق رســانی  خرم آبــاد، 
خــاوه جنوبــی از توابــع شهرســتان 

دلفــان و بازســازی فیدرهــای تخریب شــده ناشــی 
ــند«. ــر می باش ــیل پل دخت از س

فریــدون خودنیــا در ادامــه گفــت: »ایــن پروژه هــا 
بــه اســتثنای فیدرهــای تخریب شــده ناشــی از 
ســیل، عملیــات اجرایــی آن هــا در نیمــه دوم ســال 
ــه  ــت مجموع ــه هم ــرداد 98 ب ــروع و در خ 97 ش
اتمــام  بــه  لرســتان  اســتان  بــرق  همــکاران 

ــیدند«. رس
ــن  ــدن ای ــرق دار ش ــرای ب ــرد: »ب ــریح ک وی تش
ــار متوســط و  ــبکه فش ــر ش ــتا، 7۰ کیلومت ۲۰ روس
ــداث و ۲۳  ــف اح ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ۱۲ کیلومت
ــداث  ــرای اح ــب و ب ــی نص ــت هوای ــتگاه پس دس
ــار  ــبکه فش ــر ش ــی ۳۱ کیلومت ــاوه جنوب ــدر خ فی

ــد«. ــداث گردی ــط اح متوس
ــدر  ــرای احــداث ۶ فی ــزود: »ب ــه اف ــا در ادام خودنی

خرم آبــاد  غــرب  منطقــه  خروجــی 
متوســط  فشــار  شــبکه  متــر   ۳5۰۰
ــام و  ــی انج ــه روش کابل کش ــی ب زمین
ــر  ــکن مه ــنایی مس ــن روش ــرای تامی ب
 ۱۱ بروجــرد  و  خرم آبــاد  شــهرهای 
ــف احــداث  ــر شــبکه فشــار ضعی کیلومت
ــر  ــنایی معاب ــراغ روش ــتگاه چ و 5۰۰ دس
نصــب و جهــت بازســازی فیدرهــای 
ــر  ــیل پل دخت ــی از س ــده ناش تخریب ش
۱5۰ کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط 

ــد«. ــازی ش ــاح و بازس اص
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــه  ــان اظهــار داشــت: »اجــرای کلی لرســتان در پای
ــه؛  ــتاوردهایی از جمل ــاوی دس ــوق ح ــات ف عملی
محرومیت زدایــی، مهاجــرت معکــوس روســتاییان، 
قابلیــت  افزایــش  تولیــد،  رونــق کشــاورزی و 
اطمینــان شــبکه ها و برطــرف نمــودن ضعــف 
ولتــاژ مناطــق هــدف و هم چنیــن افزایــش ضریــب 

امنیــت شــبکه ها و مشــترکین می باشــد«.

افتتاح پروژه های برق لرستان با حضور وزیر نیرو

ــرق لرســتان، گفــت:  ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
ــال  ــا دو س ــتان ت ــن اس ــتاهای ای ــه ی روس »هم

ــد می شــوند«. ــرق بهره من ــده از نعمــت ب آین
فریــدون خودنیــا در جلســه قــرارگاه 

لرســتان  آبادانــی  و  پیشــرفت 
بــه  اشــاره  بــا  ســخنانی  در 
روســتاهای  بــه  برق رســانی 
شهرســتان  ســکنه  دارای 
»در  داشــت:  اظهــار  سلســله، 

همــکاری  تفاهم نامــه  قالــب 
بــا ســپاه بــرای محرومیت زدایــی 

اســتان،  محــروم  دهســتان های  در 
بــه  برق رســانی  معابــر،  روشــنایی  کار 

ایســتگاه های پمپــاژ آب، رفــع ضعــف ولتاژهــا 
ــز  ــتایی نی ــانی روس ــده و کار برق رس ــی ش عملیات

اســت«. انجــام  حــال  در 
وی بــا تاکیــد بــر این کــه خــط اصلــی برق رســانی 
بــه منطقــه »تختــه جــان« تــا پایــان مهرمــاه بــه 
اتمــام می رســد، گفــت: »تــا پایان ســال روســتاهای 

این 

ــل برق رســانی خواهــد شــد«. ــه به طــور کام منطق
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان بــا اشــاره 
ــه  ــتا در منطق ــدادی روس ــن تع ــه هم چنی ــه این ک ب
ــی  ــت: »اهال ــود دارد، گف ــاد وج ــور« خرم آب »کش

ــرای  ــن منطقــه کــوچ رو هســتند و برق رســانی ب ای
ایــن روســتاها مشــکل اســت«.

ــرای برق رســانی  ــان داشــت: »ب ــا، بی خودنی
ــه  ــک، دو و س ــز« ی ــه »پ ــه منطق ب
به همــراه شــش روســتای دیگــر 
۴.5 میلیــارد تومــان اعتبــار تأمیــن 

کرده ایــم«.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه در 
حــال حاضــر در شهرســتان های 
ازنــا و سلســله هیــچ روســتای 
ــزود: »در  ــم، اف ــی نداری ــدون برق ب
ــک  ــا ی ــز تنه ــرد نی ــتان بروج شهرس

برق رســانی  کــه  مانــده  باقــی  روســتا 
شــود«.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان، تصریــح 
ســه  روســتاهای  بــه  برق رســانی  »بــا  کــرد: 
ــد معمــوالن، الیگــودرز و ...  شهرســتان دیگــر مانن
تمــام روســتاهای لرســتان طــی دو ســال آینــده از 

ــد«. ــد ش ــد خواهن ــرق بهره من ــت ب نعم

در جلسه ی قرارگاه پیشرفت و آبادانی لرستان مطرح شد:

همه ی روستاهای لرستان تا 2 سال آینده برق دار می شوند

ــت  ــی اس ــد تخصص ــک فیل ــبکه ی ــت ش امنی
ــرای  ــت هایی ب ــررات و سیاس ــامل مق ــه ش ک
جلوگیــری و نظــارت بــر دسترســی غیرمجــاز، 
سوءاســتفاده، تغییــر یــا تخریــب سیســتم ها و 
منابــع شــبکه به منظــور اطمینــان از دســترس 
رویه هــای  از  اســتفاده  بــا  آن هــا  بــودن 
ــروزه ســاز  ــن منظــور ام ــون اســت. بدی گوناگ
و کارهــای امنیتــی بــرای دفــاع در برابــر 
حمــات شــبکه در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
قوانیــن،  و  تاش هــا  ایــن  تمــام  به رغــم 
ســازمان های دولتــی و خصوصــی در سرتاســر 

ــد. ــج می برن ــی رن ــات امنیت ــان از حم جه
ســرویس های  فنــاوری،  ســریع  رشــد  بــا 
ســرویس های  شــبکه،  تحــت  و  کاربــردی 
بــه شــبکه های  مــا  وابســتگی   ... و  ابــری 
افزایــش  در حــال  بــه روز  روز  کامپیوتــری 
اســت. در کنــار ایــن ویژگی هــا و تســهیل 
ــه  ــا توجــه ب ــه کارهــا ب و ســرعت بخشــیدن ب
وابســته بــودن زیرســاخت های حیاتــی کشــور 
ــبکه  ــزات ش ــه تجهی ــه ب ــوژی، حمل ــه تکنول ب
بــه هدفــی محبــوب بــرای مهاجمیــن داخلــی 

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی و خارج
بیش تــر حمــات از طریــق اســناد آلــوده، 
ــورت  ــا و ... ص ــرب، تروجان ه ــای مخ ایمیل ه

از  نبایــد  ولــی  می پذیــرد 
اهمیــت تامیــن امنیــت الیــه 2 

ــد. ــل ش ــبکه غاف ش
 Data Link الیــه 
و  ضعیف تریــن  از  یکــی 
الیه هــای  آســیب پذیرترین 
شــبکه حتــا در یــک شــبکه 

اســت. امــن 
ایــن  در  دیگــر  مهــم  نکتــه 
ــر  ــه اگ ــن اســت ک خصــوص ای

الیــه  ایــن  بــه  حملــه ای 
صــورت پذیــرد کل شــبکه 
ــک  ــد. در ی ــه خطــر می افت ب
پژوهــش ســعی کردیــم انــواع 

ــی  ــورد بررس ــبکه را م ــه 2 ش ــات در الی حم
روش هــای  خاصــه  به طــور  و  داده  قــرار 
مقابلــه بــا آن هــا را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

ــای  ــهورترین تکنیک ه ــش مش ــن پژوه در ای
و  بررســی  را  شــبکه   2 الیــه  در  حملــه 

الیه هــای  آســیب پذیری های 
عــدم  به دلیــل  را  شــبکه 
فعالیت هــای  از  آگاهــی 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی یک دیگــر م

دادیــم.
در  کــه  مهمــی  موضــوع 
ــر  ــی کمت ــای امنیت پژوهش ه
بــه آن پرداخته انــد ایــن اســت 
ــن  ــای تامی ــد ابزاره ــه تاکی ک
امنیــت شــبکه ماننــد فایــروال، 
 ... و  آنتی ویــروس   ،IPS
باالیــی  الیه هــای  روی 
شــبکه اســت در حالی کــه 
ــه  ــه ب ــا حمل ــم ب ــک مهاج ی
ــک  ــرل ترافی ــد کنت ــی می توان ــای پایین الیه ه
ــا  ــا دســتکاری داده ه ــه و ب را در دســت گرفت

جریــان اطاعــات را تخریــب نمایــد.
و  هکرهــا  پیشــرفت  کنــار  در  البتــه 
تولیدکننــدگان  تهاجــم،  روش هــای 

را  خــود  تــاش  ســخت افزاری  تجهیــزات 
ــا  ــه ب ــزات و مقابل ــانی تجهی ــرای به روزرس ب

می دهنــد. انجــام  مهاجمیــن 
بــرای مثــال بــرای مقابلــه بــا خطــرات ناشــی 
از حملــه ســرریز جــدول CAM شــرکت 
 port security ــام ــه ن ــی ب سیســکو قابلیت
بــه تجهیــزات خــود اضافــه کــرده کــه مــا ایــن 
ــورت  ــش به ص ــه پژوه ــا را در ضمیم روش ه

ــم. ــرار دادی ــورد بررســی ق خاصــه م
فاکتــور مهــم دیگــر در ایــن خصــوص نقــش 
مهــم نیــروی انســانی اســت کــه بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه عــدم رعایــت 
قانــون کپی رایــت در کشــور و اســتفاده از 
ــی  ــد مصوبات ــال بای ــر ارجین ــای غی نرم افزاره
بــرای دادن قــدرت ابتــکار عمــل بــه نهادهــای 
انتظامــی و قضایــی ماننــد پلیــس فتــا و 
تامیــن  به منظــور  تمهیداتــی  هم چنیــن 
نظــر  در  مخابراتــی  شــبکه های  امنیــت 

ــت. گرف
به طــور خاصــه بــا توجــه بــه وابســتگی 
بســیار شــدید زیرســاخت های حیاتــی کشــور 
ــرای  ــا را ب ــد آن ه ــبکه بای ــزات ش ــه تجهی ب
ــدل  ــطوح م ــام س ــات در تم ــا حم ــل ب تقاب

ــرد. ــن ک OSI ایم

بررسی انواع حمالت الیه 2 در شبکه 
و راه های دفاع در برابر آن ها

میثم شمسه
رئیس گروه حفاظت فن آوری اطالعات و 
اسناد شرکت توزیع برق استان لرستان

ــرق  ــت: »ب ــور گف ــرق کش ــت ب ــخن گوي صنع س
بــه هیــچ عنــوان گــران نشــده و مــا فقــط صــورت 
ــان  ــا هم ــذي و ب ــت کاغ ــض را از حال ــدور قب ص
ــم«. ــر دادی ــي تغیی ــه الکترونیک ــه ها ب ــات شناس جزئی

بــه گــزارش پایــگاه خبــري توانیــر ، مصطفــي 
رجبي مشــهدي در گفت وگــو بــا برنامــه »صبــح 
راســتاي  در  کــرد: »مــا  اظهــار  و گفت وگــو«  
ــض،  ــت قب ــه پرداخ ــردم ب ــان تر م ــي آس دسترس
قبض هــا را از حالــت کاغــذي بــه الکترونیکــي 
ــوع  ــن موض ــده اي از همی ــا ع ــم، ام ــل کردی تبدی
شایعه ســازي کردنــد کــه هــدف از الکترونیکــي 
ــت«. ــرق اس ــه ب ــردن هزین ــران ک ــوض گ ــدن قب ش

وي افــزود: »بــرق بــه هیــچ عنــوان گــران نشــده و 
مــا فقــط صــورت صــدور قبــض را از حالــت کاغــذي 
ــي  ــه الکترونیک ــه ها ب ــات شناس ــان جزئی ــا هم و ب

تغییــر دادیــم«.
ســخن گوي صنعــت بــرق کشــور از اســتقبال و 
ــرح  ــن ط ــردم در ای ــد م ــش از 97 درص ــرکت بی ش
ــبه  ــوه محاس ــت: »نح ــرد و گف ــندي ک ــراز خرس اب
ــته  ــد گذش ــرده و مانن ــري نک ــچ تغیی ــوض هی قب
و  اخبــار  بــه  مــردم  لــذا  مي شــود،  محاســبه 

شــایعه هاي دروغیــن توجــه نکننــد«.
ــه  ــود این ک ــا وج ــد: »ب ــر ش ــهدي متذک رجبي مش
ــا 85  ــتیم ام ــر گذاش ــت س ــي را پش ــال گرم ــا س م
درصــد مشــترکین خانگــي مــا زیــر الگــوي مصــرف، 

بــرق مصــرف 
کردنــد و جالب تــر این کــه حــدود ۳۰ درصــد از 
ایــن 85 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته مصــرف 

ــتند«. ــري داش ــرق کمت ب

قیمت برق گران نشده 
مردم به شایعات توجه نکنند
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