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ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان لرســتان، در پنجمیــن روز از دهــه مبارکــه 
فجــر بــا حضــور معــاون عمرانــی اســتانداری لرســتان، 
ــدار  ــتان، فرمان ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــی و  ــه شهرســتان چگن ــام جمع ــی، ام شهرســتان چگن
ــد بخــش  ــدر جدی ــروژه فی دیگــر مســئوالن اســتانی پ

ــد. ــاح ش ــیان افتت ویس
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در آییــن 
ــول ۱۰  ــروژه به ط ــن پ ــت: »ای ــرح گف ــن ط ــاح ای افتت
کیلومتــر و بــا اعتبــار ۴ میلیــارد تومــان در جهــت 
کاهــش خاموشــی های بــرق، رفــع ضعــف ولتــاژ، 
ــگ در  ــاط رین ــرژی در نق ــادل ان ــبکه، تب ــداری ش پای
ــه  ــردم ب ــدی م ــل و رضایت من ــد غیرعام ــت پدافن جه

رســید«. بهره بــرداری 
در  پــروژه  »ایــن  داد:  ادامــه  خودنیــا  فریــدون 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن صــورت گرفتــه و یــک 
ــد  ــتان می باش ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــرای ش ــار ب افتخ
کــه بــا افتتــاح ایــن پــروژه شــهر ویســیان از دو طریــق 
یکــی پســت ۶۳ کیلوولــت شــهر چگنــی و دیگــری از 
طریــق پســت چم انجیــر تامیــن بــرق می شــود کــه در 
زمــان بحــران و مــوارد خــاص اگــر بــرای شــبکه بــرق 

ــور اســت«. ــل مان ــد قاب مشــکلی رخ ده
ــال  ــی دو س ــتان چگن ــه در شهرس ــان این ک ــا بی وی ب
ــاح شــد و  ــاهیوند افتت ــدر در بخــش ش ــک فی ــش ی پی
ــن  ــاژ و تامی ــف ولت ــث ضع ــده ای در بح ــکل عدی مش
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــود داش ــه وج بــرق در آن منطق
»توانســتیم بــا افتتــاح آن فیــدر مشــکل را رفــع کنیــم 
و اولیــن آرزوی شــرکت توزیــع بــرق اســتان پــروژه ای 
ــرداری رســید  ــه بهره ب ــود کــه در بخــش شــاهیوند ب ب
و دومیــن آرزوی ایــن شــرکت بخــش ویســیان اســت 
ــه  ــوده ک ــئولین ب ــردم و مس ــی از م ــه خیل ــه دغدغ ک
مشــکل بــرق در آن رفــع شــود کــه امــروزه بــا افتتــاح 
ــدار خواهــد شــد«. ــرق آن هــا پای ــن ب ــدر تامی ــن فی ای

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــا ب خودنی
ــوم  ــرای عم ــی ب ــای مهم ــال کاره ــی س ــتان ط اس

کــه  می دهــد  انجــام 
مهم تریــن آن تامیــن بــرق 
مشــترکین  بــرای  پایــدار 
اســت، افــزود: »همان طــور 
ــردم  ــد زندگــی م کــه می دانی
ــتگی  ــرق بس ــه ب ــه ب و جامع
بــرق  به عبارتــی  و  دارد 
زیرســاخت ها  زیرســاخت 
ــه  ــی ک ــر اتفاق ــد و ه می باش
در جامعــه بیفتــد رکــن اصلــی 
ــه  ــت ک ــرق اس ــن ب آن تامی
توزیــع  شــرکت  همــکاران 
بــرق اســتان ســعی می کننــد 
بــا  را  بــرق  تامیــن  کــه 
ــترکین  ــه مش ــاال ب ــت ب کیفی

ــد«. ــه کنن ارائ
ایــن مدیــر ارشــد اســتانی بــا اشــاره بــه برق رســانی در 
ــتاها  ــه روس ــانی ب ــرد: »در برق رس ــه ک ــتاها اضاف روس
اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه و اکثریــت روســتاهای 
ــر شهرســتان های مــا  ــرق دار هســتند و بیش ت اســتان ب
ــتا  ــماری روس ــداد انگشت ش ــند و تع ــبز می باش ــم س ه

بــاالی ۵ خانــوار هســتند کــه 
ــوس  ــرت معک ــت مهاج به عل
را  آن هــا  نتوانســته ایم 
ــت  ــم و در اولوی ــرق دار کنی ب
شــرکت توزیــع بــرق هســتند، 
چراکــه اســتان لرســتان یکــی 
از اســتان های پیشــرو در امــر 
ــتاها در  ــه روس ــانی ب برق رس

کشــور اســت«.
وی بــا اشــاره بــه تلفــات 
ــزود: »در  ــتان اف ــرق در اس ب
گذشــته شــرکت توزیــع بــرق 
درصــد   ۲۶ حــدود  اســتان 
تلفــات و پرتــی بــرق داشــت 
کــه در حــال حاضــر ایــن 
ــزء ۶  ــرده و ج ــدا ک ــش پی ــد کاه ــه ۹ درص ــات ب تلف
ــه کاهــش  ــر کشــور در زمین ــرق برت ــع ب شــرکت توزی

ــتیم«. ــات هس تلف
ــا  ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــبکه های  ــازی ش ــاح و بهینه س ــث اص ــه بح ــاره ب اش
ــرد:  ــوان ک ــدار عن ــل خودنگه ــا کاب ــف ب ــار ضعی فش

ــتان و  ــد اس ــت ارش ــک مدیری ــا کم ــه ب »خوش بختان
همــکاران در شــرکت توانیــر و توزیــع اســتان، شــرکت 
ــور  ــرکتی در کل کش ــن ش ــتان اولی ــتان لرس ــرق اس ب
ــا  ــود را ب ــارضعیف خ ــبکه های فش ــه کل ش ــت ک اس
ــه  ــرده ک ــازی ک ــاح و بهینه س ــدار اص ــل خودنگه کاب
انشــااله در آینــده نزدیــک ایــن موضــوع توســط وزیــر و 

ــد«. ــد ش ــاح خواه ــتاندار افتت اس
ــه  ــی ب ــش خصوص ــه ورود بخ ــاره ب ــا اش ــا ب خودنی
داد: »بخــش  ادامــه  اســتان  نیروگاه هــای گازی در 
ــای گازی و  ــرق در نیروگاه ه ــن ب ــه تامی ــی ب خصوص
ــرده و  ــدا ک ــی ورود پی خصوصــًا در شــهرک های صنعت
یکــی از اســتان های پیشــرو در غــرب کشــور هســتیم 
پل دختــر،  شهرســتان های  در  گازی  نیــروگاه   ۷ و 
ــا و شــهرک صنعتــی شــماره ۲  بروجــرد، الیگــودرز، ازن
ــا  ــم ت ــد ه ــروگاه جدی ــد و ۲ نی ــود دارن ــاد وج خرم آب
چنــد مــاه آینــده بــه مــدار خواهــد آمــد کــه نزدیــک بــه 
۳۰۰ میلیــارد تومــان بــرای نیروگاه هــای گازی، بخــش 
ــت«. ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــتان س ــی در اس خصوص

بــه  خصوصــی  بخــش  ورود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد  ــگ چن ــرد: »کلن ــه ک نیروگاه هــای خورشــیدی اضاف
نیــروگاه در ایــن زمینــه زده شــده و کارهــای اولیــه آن 
در حــال اجراســت کــه انشــااله ایــن رونــد هــم بتوانــد 

ــد«. ــک کن ــا کم ــه م ــرق ب ــن ب در تامی
ــرق  ــن ب ــه تامی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرق اس ــل ب مدیرعام
ــدای ســال ۹۸  ــت: »از ابت ــرای مناطــق ســیل زده گف ب
ــن  ــیل زده تامی ــازل س ــت من ــرع وق ــون در اس ــا کن ت
ــت شــرکت  ــیل زده در اولوی ــازل س ــده اند و من ــرق ش ب
ــازل  ــی من ــد و در صــورت جابه جای ــع اســتان بودن توزی
ــه اســت«. ــا صــورت گرفت ــرق آن ه ــن ب ــه تامی بافاصل

فریــدون خودنیــا در پایــان خاطرنشــان کــرد: »در 
شهرســتان چگنــی در بحــث وســایل حفاظتــی و 
ــا  ــرفته ب ــتگاه های پیش ــار دس ــرای اولین ب ــوری ب مان
ــای  ــه کاره ــده ک ــب ش ــان از راه دور نص ــت فرم قابلی
ــا  ــااله ت ــت و انش ــام اس ــال انج ــزاری آن در ح نرم اف

پایــان ســال بــه بهره بــرداری خواهــد رســید«.

گزارشی از اقدامات شرکت توزیع برق استان لرستان

ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــل ب مدیرعام
ــا  ــت: »ت ــار داش ــوص اظه ــن خص ــتان در ای لرس
کنــون 624 دســتگاه  ماینــر غیرمجــاز در لرســتان 

ــت«. ــده اس ــف ش کش
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــت: »ب ــا گف ــدون خودنی فری
ــاز از  ــتفاده غیرمج ــا و اس ــرای رمزارزه ــا ب تقاض
آن هــا رونــد افزایشــی دارد، گفــت: »بــا ادامــه ایــن 
ــد در آینــده یکــی از معضــات اصلــی تامیــن  رون
ــد اســتفاده  ــرای مشــترکین می توان ــدار ب ــرق پای ب

ــد«. ــتگاه ها باش ــن دس ــد از ای ــش از ح بی
ــه  ــا توج ــا را ب ــی ماینره ــوان مصرف ــزان ت وی می

میانگیــن  به طــور  آن  انــواع مختلــف  بــه 
حــدود 1.3 تــا 3.4 کیلــووات اعــام کــرد 

و گفــت: »بــرای مقایســه تــوان مصرفــی 
ــی،  ــایل برق ــایر وس ــا س ــر ب ــک ماین ی
ــی  ــایل خانگ ــه از وس ــد نمون ــوان چن ت
ــوان  ــم. ت ــی می کنی ــا بررس را در این ج

ــت  ــا ظرفی ــر گازی ب ــک کول ــی ی مصرف
ــاعت  ــر س ــو ب ــزار بی تی ی ــی 18 ه سرمایش

ــوت  ــال 2۰ ف ــک یخچ ــووات، ی ــدود 1.7 کیل ح
۰.42، یــک کولــر آبــی ۰.5، یــک مخلوط کــن 

معمولــی ۰.35، یــک تلویزیــون ال ای دی 4۰ اینــچ 
ــاپ  ــک لپ ت ــته ای ۰.1، ی ــپ رش ــک الم ۰.12، ی
ــرف ۰.۰15  ــپ کم مص ــک الم ــی ۰.۰5 و ی معمول
ــوان  ــداد، ت ــن اع ــاظ ای ــا لح ــت. ب ــووات اس کیل
مصرفــی یــک ماینــر حداقــل 87 برابــر یــک المــپ 
ــی اســت«. ــر آب ــک کول ــر ی کم مصــرف و 3.4 براب

این کــه  بیــان  بــا  لرســتان  بــرق  مدیرعامــل 
ــترک  ــک مش ــاالنه ی ــرق س ــرف ب ــط مص متوس
خانگــی در ســال 13۹8 برابــر بــا 3 هــزار و 7 
کیلــووات ســاعت بــوده اســت حــال آن کــه بــرای 
ــرق ســاالنه  ــی مصــرف ب ــر 1.3 کیلووات ــک ماین ی
ــادل  ــی مع ــاعت یعن ــووات س ــزار 388 کیل 11 ه
مصــرف بــرق حداقــل چهــار ســال یــک مشــترک 
ــردم  ــه م ــم ک ــت: »امیدواری ــت، گف ــی اس خانگ
ــه حساســیت موضــوع  ــه ب ــا توج ــتان ب ــم اس فهی
هم چــون همیشــه یاری رســان شــرکت توزیــع 
ــکل  ــن مش ــع ای ــر رف ــم عاوه ب ــا بتوانی ــند ت باش
ــه  ــتان ارائ ــترکین اس ــه مش ــری را ب ــات بهت خدم

ــم«. دهی
در ادامــه مدیــر دفتــر حراســت شــرکت توزیــع برق 
لرســتان نیــز در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: »بــا 
توجــه بــه اهمیــت جمــع آوری ماینرهــای غیرمجاز 

خســارت ها یی  بــه و  کــه 

وارد  برقــی  تجهیــزات  و  توزیــع  شــبکه های 
خاموشــی های  اعمــال  طرفــی  از  و  می کننــد 
ــن  ــه ای ــت ب ــا قاطعی ــع ب ــرکت توزی ــاری، ش اجب
ــرار  ــژه ق ــتور کار وی ــیدگی و در دس ــل رس معض

داد«. خواهــد 
مهــدی حیــدری زاد بــا بیــان این کــه همــواره 
ــا متخلفیــن پیــش گام  هم اســتانی ها در برخــورد ب
در  می خواهیــم  عزیــزان  »از  گفــت:  بوده انــد، 
ــماره  ــه ش ــکوک ب ــوارد مش ــاهده م ــورت مش ص
را  نظــر  مــورد  آدرس  پیامکــی 3۰۰۰2۹۰146 
ــایان  ــک ش ــر کم ــا عاوه ب ــد ت ــال نماین ارس
ــف  ــدار از حق الکش ــرق پای ــن ب ــه تامی ب
توانیــر  شــرکت  از  شــده  تعییــن 

گردنــد«. بهره منــد 
تمامــی  پایــان گفــت: »از  وی در 
و  قضایــی  نظامــی،  ارگان هــای 
امنیتــی کــه بــا ایــن شــرکت نهایــت 
همــکاری را در جمــع آوری ماینرهــا 
ــردد و  ــکر می گ ــر و تش ــته اند تقدی داش
امیدواریــم کــه ایــن همــکاری کمــاکان ادامــه 

ــد«. ــته باش داش

کشف 624 دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در لرستان

ــاون  ــور مع ــا حض ــر ب ــارک فج ــه مب ــا ده ــان ب هم زم
کیلوولــت   ۲۰ فیــدر  از  بهره بــرداری  اســتاندار 
ــا  تغذیه کننــده روســتاهای چاپلــق شــرقی شهرســتان ازن

ــد. ــاز ش آغ
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در ایــن 
آییــن بــا گرامی داشــت دهــه فجــر اظهــار داشــت: 
ــبکه ۲۰  ــر ش ــرح ۱۴.۵ کیلومت ــن ط ــدازی ای ــا راه ان »ب
کیلوولــت هوایــی ، ۱.۲ کیلومتــر شــبکه هوایــی بــا کابــل 
ــی  ــت زمین ــبکه ۲۰ کیلوول ــر ش ــه دار و ۰.۲ کیلومت فاصل
ــید«. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــار ۶۰ میلی ــا اعتب ب

ــوق  ــرح ف ــوت ط ــاط ق ــت: »نق ــا گف ــدون خودنی فری
شــامل تفکیــک فیدرهــای شــهری، روســتایی و صنعتــی 
و داشــتن شــرایط مناســب بــرای اجــرای مانــور در 
ــگ فیدرهــای  ــه رین ــا توجــه ب ــان ممکــن ب ــل زم حداق
شــهری و روســتایی و داشــتن شــرایط ایــده آل بــا توجــه 
ــذاری  ــت واگ ــی جه ــه و آمادگ ــرق منطق ــت ب ــه ظرفی ب

ــد«. ــف می باش ــع مختل ــه صنای ــعاب ب انش
وی بــا بیــان این کــه بــا احــداث فیــدر جدیــد افــت ولتــاژ 
ــه کثــرت چاه هــای  ــا توجــه ب در پیــک بــرق تابســتان ب
ــل  ــه حداق ــی ب ــاژ باران ــتم های پمپ ــاورزی و سیس کش
ایــن  »هم چنیــن  کــرد:  عنــوان  می رســد،  ممکــن 
ــرق  ــی های ب ــش خاموش ــداری و کاه ــب پای ــر موج ام

ــردد«. ــرقی می گ ــق ش ــتاهای چاپل روس
ــن  ــداث ای ــا اح ــم ب ــت: »امیدواری ــان گف ــا در پای خودنی
فیــدر موجبــات رضایت منــدی بیش تــر ســاکنین در 

ــردد«. ــم گ ــه فراه ــن منطق ای

افتتاح فیدر 20 کیلوولت تغذیه کننده 
برق روستاهای شهرستان ازنا
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ــرکت  ــرداری ش ــر بهره ب ــارت ب ــر نظ ــر دفت مدی
توزیــع بــرق اســتان لرســتان درخصــوص اقدامات 
انجــام شــده ایــن دفتــر در زمســتان ســال جاری 
اظهــار داشــت: »اجرایــی مانــور سراســری دی ماه 
بــا رویکــرد تعدیــل شــبکه روشــنایی معابــر کــه 
ــزار  ــی برگ ــپ عملیات ــور 2۰ اکی ــا حض ــور ب مان
ــا  ــراغ ب ــتگاه چ ــور 4383 دس ــان مان و در جری

ــد«. ــل گردی ــگاوات تعدی ــد 68/. م دیمان
مانــور  »اجــرای  افــزود:  اســکندری  محمــد 
سراســری بهمــن مــاه بــا رویکــرد تعدیــل و 
ــپ  ــا 25 اکی ــر ب ــنایی معاب ــبکه روش ــم ش تنظی
ــه همــراه 68 نفــر نیــرو کــه تعدیــل  عملیاتــی ب
ــا  ــه ت ــان مانورک ــراغ در جری ــتگاه چ 225۰ دس
کنــون در مجمــوع 46 هــزار و ۹۰۰ دســتگاه 
ــده  ــل ش ــگاوات تعدی ــد 6.6 م ــا دیمان ــراغ ب چ

ــت«. اس
دســتگاه   371 بــار  »تعــادل  داد:  ادامــه  وی 
ترانســفورماتور و 17 فیــدر فشــار ضعیــف، اصاح 
و رفــع ضعــف ولتــاژ 2۰7 مشــترک، اصــاح 6۹1 
ــر  ــاخه زنی 2۰54۰ مت ــورد اتصــال سســت، ش م
ــع 43  ــطح مقط ــش س ــجر، افزای ــبکه مش از ش

ــه  ــورت گرفت ــات ص ــبکه از افدام ــر از ش کیلومت
می باشــد«.

ــط  ــروه خ ــات گ ــوص اقدام ــکندری در خص اس
ــراه  ــه هم ــر ب ــب برق گی ــت: »نص ــز گف ــرم نی گ
ــض کات  ــتگاه، تعوی ــه  28 دس ــاالت مربوط اتص
ــتگاه،  ــه 33 دس ــاالت مربوط ــراه اتص اوت به هم
جمپــر  اصــاح  اصلــه،   2۰6۹ شــاخه زنی 
ــر  ــب اسپیس ــته، نص ــپ 4۰ رش ــتفاده از کلم اس
ــدد،  ــرم 12 ع ــط گ ــورت خ ــت به ص 2۰ کیلوول
آچارکشــی نقــاط اتصــال سســت 23 مــورد، 
تعویــض مقــره ســوزنی 15 عــدد، تعویــض جمپــر 
هــر فــاز بــا اســتفاده از کلمــپ 3۰ رشــته، نصــب 
سکســیونر ســاده و موتــوردار 4 دســتگاه و نصــب 

پی تــی روی شــبکه 2 دســتگاه«.
ــارت را  ــر نظ ــات دفت ــایر اقدام ــان س وی در پای
ــتگاه  ــار 12۹ دس ــادل ب ــمرد: »تع ــه برش این گون
ترانســفورماتور و 23۰ فیــدر فشــار ضعیــف، 
بــا  مطابــق  مشــترک   2۰8 ولتــاژ  اصــاح 
دســتورالعمل چــاوش و بازدیــد و تنظیــم 4۰ 
دســتگاه سکشــن الیزر در ســطح اســتان بــه 

اتفــاق کارشــناس دیســپاچینگ«.

عملکرد زمستانی دفتر نظارت بر بهره برداری برق لرستان 

برگزاری مانور چهارمین اقدام فراگیر در برق لرستان

مانــور چهارمیــن اقــدام فراگیــر بــا هــدف 
تعدیــل و تنظیــم روشــنایی معابــر و مقابلــه بــا 
دســتگاه های رمــزارز غیرمجــاز انجــام شــد. 
ــا  ــتان ب ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــرایط  ــم ش ــور به رغ ــن مان ــه در ای ــان این ک بی
نامســاعد جــوی و بــارش شــدید بــرف و بــاران 
و خســاراتی کــه بــه شــبکه بــرق بیــش از 
12۰روســتا در اســتان وارد شــد، اظهــار داشــت: 
»تمــام تــوان خــود را بــرای رفــع مشــکل ایــن 

ــم«. ــام دادی ــور انج ــرای مان ــتاها و اج روس
ــا بیــان این کــه تعــداد 121  فریــدون خودنیــا ب
ــور حضــور داشــتند، گفــت:  ــن مان اکیــپ در ای
ــب جمــع آوری برق هــای  ــن اکیپ هــا در قال »ای
غیرمجــاز، جمــع آوری دســتگاه های رمــزارز 
ــم روشــنایی  ــل و تنظی غیرمجــاز و بحــث تعدی

ــد«. ــر اســتان فعالیــت کردن معاب
ــه این کــه 4 نیــروی متخصــص  ــا اشــاره ب وی ب
ایــن  در  شــده  راه انــدازی  پایــش  اتــاق  در 
شــرکت، رفتــار مصرفــی 1۰ هــزار کنتــور 
ــش  ــی پای ــورت متوال ــتان را به ص ــام در اس فه

می کننــد، گفــت: »بــا توجــه بــه اطاعــات 
به دســت آمــده از اتــاق پایــش شــرکت، در 
ــاظ  ــکوک از لح ــه مش ــور 21 منطق روز اول مان
رفتــار مصرفــی مــورد بازدیــد قــرار گرفتنــد تــا 
ــرق غیرمجــاز  ــان حاصــل شــود کــه از ب اطمین
ــتفاده  ــر( اس ــزارز )ماین ــتفاده از رم ــت اس جه

نمی کننــد«.
ــه در  ــان این ک ــا بی ــتان ب ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ایــن مانــور 652 مــورد بــرق غیرمجاز شناســایی 
ــی  ــرد: »یک ــح ک ــده اند، تصری ــع آوری ش و جم
ــاعت  ــم س ــور تنظی ــن مان ــداف ای ــر از اه دیگ
ــود کــه  ــر ب نجومــی16۰۰ دســتگاه چــراغ معاب
ــاعت  ــداد س ــن تع ــم ای ــد از تنظی ــااله بع انش
نجومــی در اســتان مشــکل زمانــی در روشــنایی 

ــردد«. ــرف گ ــر برط معاب
خودنیــا گفــت: »در آخریــن محــور ایــن اقــدام 
فراگیــر، تعدیــل 2 هــزار و 25۰ دســتگاه چــراغ 
ــر در ســطح اســتان در راســتای  روشــنایی معاب
مدیریــت مصــرف طــی 2 اجــرای مانــور انجــام 

پذیرفــت«.

مدیــر دفتــر کنتــرل پــروژه شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه در 
ــروژه  ــره پ ــزار و 377 فق ــداد یک ه ســال ۹۹ تع
احــداث، اصــاح و تعمیــرات فعــال بــا اعتبــاری 
ــال در حــال اجــرا  ــه مبلــغ 1711 میلیــارد ری ب
ــان  ــا پای ــن ت ــم چنی ــت: »ه ــار داش ــوده، اظه ب
بهمــن مــاه تعــداد 871 پــروژه بــا اعتبــار 
ــت و  ــده اس ــل ش ــال تکمی ــارد ری 1۰42 میلی
مقــرر گردیــده مابقــی پروژه هــا تــا پایــان ســال 

ــد«. ــف گردن ــن تکلی تعیی
ــور  ــه داد: »به منظ ــینی مهر ادام ــا حس عبدالرض
تامیــن تجهیــزات پروژه هــا در ســال ۹۹ تعــداد 
ــا 516  43 جلســه کارگــروه توزیــع تجهیــزات ب
بــر  و  برگــزار  کارشناســی  کار  نفــر ســاعت 
ــی  ــرفت فیزیک ــا، پیش ــت پروژه ه ــاس اولوی اس
ــا  ــن پروژه ه ــده بی ــداری ش ــزات خری و... تجهی

ــع شــده اســت«. توزی
ــط  ــای مرتب ــه تشــریح فعالیت ه ــه ب وی در ادام
بــا کاهــش تلفــات اشــاره کــرد و آن هــا را 
این گونــه خوانــد: »جمــع آوری و تعییــن تکلیــف 
4 هــزار و 6۹۰ انشــعاب غیرمجــاز شــامل 2 

ــزار  ــهود و 2 ه ــاز مش ــرق غیرمج ــزار و 28 ب ه
و 662 بــرق غیرمجــاز نامشــهود، جمــع آوری 
تعــداد 222 دســتگاه تولیــد رمــزارز )ماینــر( بــا 
همــکاری مراجــع قضایــی و انتظامی و حراســت، 
و  ترانــس کم ظرفیــت  نصــب 1۰7 دســتگاه 
2۰.2 کیلومتــر خــط 2۰ کیلوولــت جهــت رفــع 
افــت ولتــاژ مناطــق مختلــف اســتان، تعویــض 5 
ــه فاز  ــاز، س ــور تک ف ــتگاه کنت ــزار و 467 دس ه
ــوب  ــه مشــترک در معی ــوب ک ــدی معی و دیمان
شــدن آن دخالــت نداشــته اســت، برگــزاری 
بهمــن  و  پایــان دی  در  مانــور سراســری   2
مــاه 13۹۹ بــا هــدف جمــع آوری برق هــای 
ــات غیرفنــی  ــا، ســایر اقدام غیرمجــاز و رمزارزه
قرائــت  ماموریــن  عملکــرد  کنتــرل  شــامل 
ــوازم اندازه گیــری کــه توســط  کنتــور و تســت ل
ــری و اجــرا  ــی و ســتادی پیگی واحدهــای اجرای

شــده اند«.
ــه  ــا توجــه ب ــرد: »ب حســینی مهر خاطرنشــان ک
اقدامــات انجــام شــده پیش بینــی می گــردد 
ــال 13۹۹  ــان س ــرژی در پای ــات ان ــدف تلف ه

ــردد«. ــق گ محق

اقدامات دفتر کنترل پروژه برق لرستان در سه ماهه پایانی سال

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان بــا بیــان 
تشــویق محور  برنامه هــای  این کــه 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
اظهــار  دارد،  ادامــه  هم چنــان 
ــای  ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــت: »ب داش
بــرق  توزیــع  تشــویق محور شــرکت 
جلــب  جهــت  لرســتان  اســتان 
مشــترکین،  همــکاری  و  مشــارکت 
تعرفه هــای 500 مشــترک صنعتــی 
در پیک بــار زمســتان ســال 99 حــدود 
ــبکه  ــار ش ــش پیک ب ــگاوات کاه 15 م
داشــته  پــی  در  را  اســتان  بــرق 

اســت«.
ــه این کــه  ــا اشــاره ب ــاد رســتمی ب قب
جهــت تشــویق ایــن مشــترکین مبلــغ 
از  پــاداش  ریــال  میلیــارد  هــزار   15
صورت حســاب بــرق آن هــا کســر و 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــد اس ــال گردی اعم
»جهــت تامیــن و تولیــد مقــدار 15 

داده  کاهــش  کــه  بــرق  مــگاوات 
ــارد  شــده اســت حــدود 3 هــزار میلی
ریــال ســرمایه گذاری الزم بــود کــه 
ــداوم تاسیســات  ــن ت ــا درنظــر گرفت ب
ــزار  ــدود 8 ه ــا ح ــن طرح ه ــود ای موج
ــراه  ــی به هم ــال صرفه جوی ــارد ری میلی
دارد کــه در بخش هــای دیگــر شــبکه 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.«.
وی در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد، 
ــم در تابســتان  ــن روش امیدواری ــا ای ب
نیــز  کمبــودی درخصــوص  پیــش رو 
مشــترکین  بــه  خدمات دهــی 

باشــیم. نداشــته 
رســتمی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
»موضــوع کاهــش پیــک بــار در فصــول 
ــای  ــی از اولویت ه ــال یک ــف س مختل
مهــم شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
اســت کــه ایــن کار مســتلزم کمــک و 
همراهــی مــردم در همــه ی بخش هــا 

می باشــد«.

کاهش 15 مگاواتی پیک بار شبکه لرستان در زمستان 99
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عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــرق اســتان  شــرکت توزیــع ب
ــی  ــه گزارش ــا ارائ ــتان ب لرس
بــه تشــریح عملکــرد ایــن 
 13۹۹ ســال  در  دفتــر 
ــل  ــت: »تعام ــت و گف پرداخ
رســانه ها،  بــا  ســازنده 
پرداختی هــا  به روزرســانی 
نمــودن  سیســتمی  و 
اولویت هــای  از  مســتندات 
ــرق  ــی ب ــط عموم ــر رواب دفت
ــوده و تمــام تــاش  اســتان ب
ایــن  همــکاران  و  بنــده 
فضــا  بهتریــن  کــه  بــوده 
ــران  ــن مدی ــاط بی ــرای ارتب ب
و  رســانه ها  بــا  شــرکت 

شــود«. ایجــاد  مــردم 
ــب کاری  ــای مناس ــاد فض ــا، ایج ــعید دولتش س
جهــت همــکاران دفتــر روابــط عمومــی را نوعــی 
ایجــاد ارتبــاط عنــوان کــرد و افــزود: »تبلیغــات 
گســترده در کاهــش پیــک بــار ۹۹، برپایــی 
به روزرســانی  نحــو،  بهتریــن  بــه  مراســمات 
ــیدگی  ــع و رس ــه موق ــانی ب ــاع رس ــایت، اط س
ــابقات  ــزاری مس ــن برگ ــکایات و هم چنی ــه ش ب
ــطح  ــردم در س ــا م ــی ب ــال ارتباط ــاد کان و ایج
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــازی اقدامات ــای مج فض

ــت«. ــه اس ــورت گرفت ــدت ص م
از  نظرســنجی  برگــزاری  بــه  ادامــه  در  وی 
ــتان  ــاالنه در ســطح اس مشــترکین به صــورت س
جهــت شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت و تــاش 
ــدی  ــش رضایت من ــا و افزای ــود آن ه ــت بهب جه
مشــترکین اشــاره کــرد و گفــت: »در یــک طــرح 
ــی  ــنجش و بررس ــدف س ــا ه ــه ب ــي ک پژوهش
میــزان رضایت منــدی مشــترکین شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان لرســتان انجــام گرفــت، ابتــدا عوامل 
ــق  ــط محق ــش توس ــرای پژوه ــی ب و مؤلفه های
پیشــنهاد و در چندیــن جلســه بــا مشــارکت 
ارائــه  مؤلفه هــای  توزیــع،  شــرکت  مدیــران 
ــن  ــش تبیی ــی پژوه ــدل نهای شــده بررســی و م

ــد«. گردی
ــه  ــع در ادام ــرکت توزی ــی ش ــر داخل ــن مدی ای
بــه ســایر اقدامــات روابــط عمومــی بــرق اســتان 
برشــمرد:   این گونــه  را  اشــاره کــرد و آن هــا 
ــرای  ــد ب »طراحــی و چــاپ پرچــم )لوگــو( جدی
شــرکت، افتتــاح کتابخانــه 3 هــزار جلدی ســردار 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در ســاختمان 
حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع، برگــزاری مراســم 
ــا  ــارت عاشــورا ب ــزاداری ســاالر شــهیدان و زی ع
ــاز  ــای ب ــتی در فض ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ــر  ــنبه ه ــرم و پنچ ش ــه اول مح ــرکت در ده ش
هفتــه در ماه هــای محــرم و صفــر، ارســال اخبــار 
ــع،  ــایت شــرکت توزی ــات شــرکت در س و اطاع
ــرق در  ــرف ب ــت مص ــابقات مدیری ــزاری مس برگ
ــر  ــه 2۰ نف ــز ب ــداء جوای ــازی و اه ــای مج فض
ــو  ــداد عض ــتان تع ــل تابس ــه در فص ــر هفت در ه
4 هــزار، نظرســنجی میــزان رضایت منــدی از 
مشــترکین ســطح اســتان، تجــاری، خانگــی 
ــتان  ــز لرس ــیمای مرک ــا صداوس ــرارداد ب و...، ق

پخــش  خصــوص  در 
تلوزیونــی  برنامه هــای 
در ارتبــاط بــا عملکــرد 
شــرکت و مدیریــت مصرف 
و قــرارداد با صداوســیمای 
در  لرســتان  مرکــز 
مصاحبــه  خصــوص 
ــایر  ــل و س ــت عام مدیری
مدیــران ســتادی و اجرایی 
رادیویــی  برنامه هــای  در 
ــرف  ــت مص ــت مدیری جه
ــرکت  ــرد ش ــرق و عملک ب

و ســایر همــکاران«.
عمومــی  روابــط  مدیــر 
بــرق  توزیــع  شــرکت 
داد:  ادامــه  اســتان 

ــوع در  ــاب رج ــترکین و ارب ــنجی از مش »نظرس
ــای  ــع و مدیریت ه ــرکت توزی ــتادی ش ــوزه س ح
تابــع در ارتبــاط بــا صیانــت از حقــوق شــهروندی 

ــکاران  ــایی هم ــم و شناس ــرح تکری ــاده 8 ط م
ــق  ــا از طری خــوش برخــورد و ... و تشــویق آن ه
دفتــر مدیریــت عامــل، برگــزاری دوره هــای 

بــرای  آموزشــی 
حــوزه  همــکاران 
در  عمومــی  روابــط 
خبرنویســی  زمینــه 
همــکاری  رایانــه،  و 
مدیریــت  دفتــر  بــا 
درخصــوص  مصــرف 
اســتندها،  نصــب 
ــت ها  ــا، لمپس بیلبورده
شــهر  ســطح  در   ... و 
ســایر  و  خرم آبــاد 
ــتان  ــتان های اس شهرس
در ارتبــاط بــا مدیریــت 
مصــرف بــرق، تبلیغــات 
ــر  ــرف ب ــت مص مدیری
اتوبوس هــای  روی 
ــاخت  ــهر، س ــطح ش س
تیــزر، کلیــپ، انیمیشــن، اینفوگرافــی و ... و 
پخــش آن در فضــای مجــازی و صداوســیما، 
برگــزاری مســابقات قــرآن همــکاران و همســران 
همــکار در فصــل تابســتان، فعــال نمــودن دفاتــر 
ــرق  ــع ب ــای توزی ــی در مدیریت ه ــط عموم رواب
شهرســتان ها و ارتبــاط نزدیــک بــا رابطیــن 
توزیــع  مدیریت هــای  در  عمومــی  روابــط 
بــرق شهرســتان ها، تهیــه عکــس و فیلــم از 
ــی  ــی و مذهب ــم از مل ــف اع ــبت های مختل مناس
ــام  در طــی ســه ماهه فصــل تابســتان و دیگــر ای
ســال، ارســال اخبــار بــه نشــریات، خبرگزاری هــا 
و ســایت های خبــری در ســطح اســتان و چــاپ 
و انتشــار آن هــا، راه انــدازی ســایت شــرکت 
کارهــای  درخصــوص  آن  زیرســایت های  و 
ــه  ــوط ب ــورات مرب ــایر ام ــی ورزشــی و س فرهنگ
شــرکت از دیگــر کارهــای صــورت گرفتــه بــوده 

اســت«.
ــتند در مناســبت های  ــر و اس ــا، نصــب بن دولتش
دفتــر  ایــن  روتیــن  اقدامــات  از  را  مختلــف 
بــا  نمایشــگاه  »برپایــی  گفــت:  و  دانســت 
و  ســتادی  حــوزه  مختلفــدر  موضوعــات 
شهرســتان ها،  بــرق  توزیــع  مدیریت هــای 
و  فرهنگــی  ورزشــی،  مســابقات  برگــزاری 
ــودن  ــتمی نم ــازی، سیس ــای مج ــری در فض هن
ــم و مســتندات، رســیدگی  آرشــیو عکــس و فیل
ــای  ــا انجمن ه ــه ب ــی، جلس ــکایات مردم ــه ش ب
ــا  ــت آن ه ــتفاده از ظرفی ــت اس ــاد جه مردم نه
در راســتای فرهنگ ســازی اســتفاده صحیــح 
از انــرژی، تقدیــر از مشــترکین کم مصــرف و 
خوش حســاب و هم چنیــن تجلیــل از ســادات 
ــن  ــت در ای ــای فعالی ــر نمونه ه ــرکت از دیگ ش

ــت«. ــدت اس م
وی در ادامــه بــه درخشــش روابــط عمومــی 
بــرق لرســتان در دومیــن جشــنواره ارزیابــی 
ــا  ــت: »»ب ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــرو نی وزارت نی
ــتان  ــرق اس ــل ب ــات مدیرعام ــا و توجه حمایت ه
ــه جــوان و خــاق  ــه مجموع و اعتمــاد ایشــان ب
روابــط عمومــی، ایــن مجموعــه توانســت در 
ــای  ــط عمومی ه ــی رواب ــن جشــنواره ارزیاب دومی
صنعــت آب و بــرق کشــور در بخــش پژوهــش و 

ــد«. ــب کن ــوم را کس ــام س ــنجی، مق افکارس
ــان  ــا بی ــا ب ــعید دولتش س
افکارســنجی  این کــه 
و  تعالــی  باعــث  مــردم 
در  ســازمان  پیشــرفت 
ــوب و  ــات مطل ــه خدم ارائ
بــا کیفیــت و هم چنیــن 
ــه  ــرای ارائ ــزی ب برنامه ری
ــود،  ــر می ش ــات بهت خدم
عنــوان کــرد: »مقیــاس 
مــردم  خدمات دهــی، 
می باشــند و بــر اســاس 
صــورت  فعالیت هــای 
ــه  ــات ارائ ــه و خدم گرفت
شــده، میــزان پیشــرفت 
حاصــل  موفقیــت  و 

. » د د می گــر
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تفاهم نامــه همــکاری بیــن شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان لرســتان و دانشــگاه فنی وحرفــه ای 
آموزشــی،  علمــی،  زمینه هــای  در  لرســتان 
ــرق  ــت ب ــوزه صنع ــن آوری در ح ــش و ف پژوه

ــد. ــد گردی منعق
مدیرعامــل بــرق اســتان در ایــن خصــوص 
اظهــار داشــت: »در راســتای توســعه همــکاری 
مشــترک در زمینه هــای علمــی، آموزشــی، 
ــی  ــن آوری و کارآفرین ــی، ف ــی، فرهنگ پژوهش
ــای  ــات و ظرفیت ه ــه از امکان ــتفاده بهین و اس
ــاز  ــب نی ــاوره ای حس ــردی، مش ــود، کارب موج
شــرکت و دانشــگاه ایــن تفاهم نامــه منعقــد 

ــد«. گردی
فریــدون خودنیــا افــزود: »بــا اجــرای ایــن 
تحقیقاتــی  طرح هــای  انجــام  تفاهم نامــه 
و پژوهشــی موردنیــاز شــرکت توزیــع بــرق 
حــوزه  در  کاربــردی  به صــورت  لرســتان 
ــا  ــمینارها، دوره ه ــزاری س ــرق و برگ ــت ب صنع
و کارگاه هــای آموزشــی، همــکاری در برگــزاری 
همایش هــا، انتشــار آثــار مشــترک آثــار علمــی 
هماننــد ترجمــه و تالیــف چــاپ مقــاالت و 
کتــب بــا اســتفاده از امکانــات آموزشــی و 
نرم افــزاری،  و  ســخت افزاری  آزمایشــگاهی، 
بهره منــدی از امکانــات کتابخانــه ای و همــکاری 

می پذیــرد«. انجــام  زمینه هــا  دیگــر  در 
را  تفاهم نامــه  ایــن  عقــد  از  هــدف  وی 
ــه اهــداف ترســیم شــده در ســند  دســت یابی ب
چشــم انداز و برنامه هــای توســعه ای شــرکت 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــتان عن ــرق لرس ــع ب توزی
»همــکاری بــا نهادهــای علمــی و فــن آوری 
ازجملــه دانشــگاه ها کــه در تولیــد علــم و 
می توانــد  می باشــند  پیشــرو  بــودن  بــه روز 

ــه ایــن هــدف از لحــاظ کیفــی و  در رســیدن ب
ــد«. ــم باش ــیار مه ــی بس کم

این گونــه  از  ابــراز خرســندی  بــا  خودنیــا  
ــوع  ــن ن ــری از ای ــت: »بهره گی ــا، گف همکاری ه
قراردادهــا می توانــد منشــأ خیــر بــرای طرفیــن 
تعامــات  این گونــه  بــا  امیدواریــم  و  باشــد 
ــه  ــه مشــترکین ارائ بتوانیــم خدمــات بهتــری ب
هرچــه  رضایت منــدی  موجبــات  و  نمــوده 
نماییــم«. فراهــم  را  هم اســتانی ها  بیش تــر 

تحقیقــات شــرکت  دفتــر  مدیــر  ادامــه  در 
ــد  ــت: »عق ــار داش ــتان اظه ــرق لرس ــع ب توزی
ــه  ــی نقط ــی پزوهش ــی، آموزش ــه علم تفاهم نام
ــا توجــه بــه پیگیــری  آغــاز کار می باشــد کــه ب
طرفیــن امیدواریــم منجــر بــه ارتبــاط کاربــردی 

ــردد«. ــگاه گ ــرق و دانش ــت ب صنع
ــیل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــت: »ب ــریفی پور گف ش
علمــی قــوی دانشــگاه فنی وحرفــه ای و رســالت 
آن قطعــأ تحولــی مثبــت در عرصــه پژوهــش و 
ــود«. فــن آوری در اســتان را شــاهد خواهیــم ب

تفاهم نامه همکاری بین 
شرکت توزیع برق و دانشگاه 

فنی وحرفه ای لرستان

دولتشا، ضمن تشکر از همکاران 
خود در روابط عمومی، فعالیت های دفتر 

روابط عمومی درخصوص ارزیابی عملکرد 
وزارت نیرو را به شرح ذیل عنوان کرد:

- ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون(
- ارتباط با رسانه )تهیه و ارسال خبر به 

رسانه، ارسال جوابیه به رسانه ها، برگزاری 
جشنواره ها و برنامه های انگیزشی برای 

اصحاب رسانه و قرارداد همکاری با 
صداوسیما(

- ارتباطات درون سازمانی )برگزاری 
مناسبت های ملی و مذهبی، فرهنگ سازی 

مدیریت مصرف برق بین همکاران و برگزاری 
مسابقات فرهنگی(

- آموزش همکاران روابط عمومی و رسانه ها
- انتشارات و مستندسازی )نشریه 

درون سازمانی، بروشورهای مدیریت مصرف، 
کتاب، اطالعیه ها و بیانیه های مختلف و پوستر 

و کاتالوگ(
- پژوهش و افکارسنجی

- تبلیغات محیطی و رسانه ای )تنوع تبلیغات 
محیطی از جمله چاپ بنر و تبلیغات از طریق 

رسانه های محیطی(
- برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه

- حضور در فضای مجازی و جریان سازی 
خبری از طریق شبکه های اجتماعی 
- فرهنگ سازی و آموزش همگانی

- مدیریت و برنامه ریزی )تدوین اهداف و 
برنامه ها برای سال و سرفصل ها، بهینه کاری 

با روابط عمومی سایر سازمان ها و 
صرفه جویی مالی در اجرای کار مورد نظر(
- نوآوری و خالقیت )احداث کتابخانه و 

طراحی لوگو( 
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ستاد

لــوازم  کنتــرل  و  نظــارت  دفتــر  مدیــر 
ــا  ــرق لرســتان ب اندازه گیــری شــرکت توزیــع ب
بیــان این کــه تمامــی فعالیت هــای مربــوط 
اندازه گیــری  لــوازم  اصــاح  و  نصــب  بــه 
به صــورت متمرکــز بــه پیمانــکار واگــذار شــده، 
اظهــار داشــت: »لــذا کار بــا نظــارت و کنتــرل 
ــث  ــن باع ــود، هم چنی ــام می ش ــری انج دقیق ت
ــزه در  ــاد انگی ــترکین و ایج ــدی مش رضایت من
اکیپ هــای نصــب و تعویــض شــده اســت«.

راســتا  همیــن  »در  افــزود:  تــوان  بهمــن 
کنتــور  دســتگاه   1۹۹ و  هــزار   1۰ تعــداد 
تک فــاز جهــت انشــعابات جدیــد شــهری و 
دســتگاه  یک هــزار 437  تعــداد  روســتایی، 
ــاز  ــای تک ف ــض کنتوره ــه فاز، تعوی ــور س کنت
و ســه فاز شــهری بــه ترتیــب 274۹ و 73 
از  اعــم  خدمــات  ســایر  و  بــوده  دســتگاه 
ــض  ــور، تعوی ــی کنت ــل، جابه جای ــض کاب تعوی
ــن  ــت. هم چنی ــه اس ــورت گرفت ــه و ... ص تخت
جهــت تکریــم اربــاب رجــوع و تســریع در 
ــای  ــعابات، اکیپ ه ــانی انش ــب و به روزرس نص
شــرکت نیــز به صــورت مــوازی در برخــی 
مدیریت هــا نســبت بــه نصــب انشــعابات و 
ــد  ــدام نموده ان ــور اق ــض کنت ــن تعوی هم چنی
کــه تــا پایــان بهمــن مــاه ۹۹                نصــب 

انشــعابات جدیــد بــه روز می باشــد«.
اقدامــات  دیگــر  »از  کــرد:  تصریــح  وی 
ایــن دفتــر، تعویــض کنتورهــای معیــوب و 

ــا  ــه ت ــد ک ــر می باش ــرح توانی ــت کاری ط دس
کنــون تعــداد 6 هــزار دســتگاه کنتــور تک فــاز 
ــه  ــده ک ــتان ش ــع لرس ــرکت توزی ــل ش تحوی
ــوب  ــای معی ــن کنتوره ــا جایگزی ــی آن ه همگ
صــورت  ارزیابــی  در  هم چنیــن  شــده اند. 
گرفتــه توســط توانیــر در بحــث اثربخشــی 
تعویــض کنتورهــای معیــوب در کاهــش تلفــات 
ــع  ــرکت توزی ــال ۹۹، ش ــت س ــه نخس 1۰ ماه
بــرق اســتان لرســتان عملکــرد خوبــی داشــته و 
در بیــن کل شــرکت های توزیــع، رتبــه چهــارم 

ــت«. ــوده اس ــذ نم را اخ
ــوزه  ــر در ح ــن دفت ــه ای ــان این ک ــا بی ــوان ب ت

ــادی  ــری ع ــوازم اندازه گی ــی ل ــت و بازرس تس
در ســال ۹۹ بــا واگــذاری ایــن فرآینــد از 
ــی  ــی به صــورت تجمیع ــق مناقصــه عموم طری
تمــام  واجدالشــرایط جهــت  پیمانــکار  بــه 
ــدام  ــتان، اق ــطح اس ــع س ــای توزی مدیریت ه
ــر  ــدام عاوه ب ــن اق ــت: »ای ــت، گف ــرده اس ک
نقــش  صرفه جویــی،  و  هزینه هــا  کاهــش 
ــرژی و کنتــرل  به ســزایی در کاهــش تلفــات ان
مضاعــف لــوازم اندازه گیــری داشــته اســت 
ــایی  ــوب شناس ــور معی ــداد 6744 کنت ــه تع ک

ــت.  ــده اس ــاح ش و اص
لــوازم  کنتــرل  و  نظــارت  دفتــر  مدیــر 
گزارشــات  »طــی  داد:  ادامــه  اندازه گیــری 
مرکــز پایــش فهــام تعــداد 68 کنتــور دیماندی 
معیــوب یــا دســت کاری شناســایی شــده اســت. 
هم چنیــن در بحــث مدیریــت بــار، بــا اســتفاده 
از داده هــای ایــن نــوع کنتورهــا، در طــی بــازه 
ــش  ــگاوات کاه ــدود 85 م ــرف ح ــک مص پی
بــار داشــته اســت. عاوه بــر مــوارد اشــاره 
شــده، ســرعت پیشــرفت در زمینــه ارتباطــات 
مخابراتــی و هم چنیــن افزایــش مصــرف انرژی، 
ــوع کنتورهــای هوشــمند را  ــن ن اســتفاده از ای
از  این کــه  ضمــن  می کنــد.  اجتناب ناپذیــر 
بســتر ایجادشــده می تــوان بــرای برقــراری 
و  اندازه گیــری  ادوات  ســایر  بیــن  ارتبــاط 
نیــز در مبحــث اینترنــت اشــیاء هــم اســتفاده 

ــود«.  نم

عملکرد دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری برق لرستان

کشــور  روســتای   961 و  هــزار   2
از ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد تــا 
ــت  ــن نعم ــانی و از ای ــون برق رس کن

اســت. شــده  بهره منــد 
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه  
کشــور  بــرق  بخــش  نیــرو،  وزارت 
در  زیربنایــی  صنعتــی  به عنــوان 
بــا  توانســته  اخیــر  دهــه  چهــار 
توســعه طرح هــا و اقدامــات خــود در 
ــی  ــش مهم ــف نق ــای مختل زمینه ه
را در افزایــش ســطح رضایت منــدی 
و  توســعه  هم چنیــن  و  مــردم 
آبادانــی کشــور ایفــا کنــد کــه طبــق 
وزارت  گرفتــه،  صــورت  برنامه ریــزی 
ــا  ــم ت ــت دوازده ــدای دول ــرو از ابت نی
کنــون توانســته تعــداد 809 روســتا را 

کنــد. برق رســانی 
بــر این اســاس، عملکرد مقایســه ای 
نشــان می دهــد تــا ابتــدای تشــکیل 
ایــران،  اســالمی  نظــام جمهــوری 
چهــار هــزار و 367 روســتا در کشــور 
ــه  ــد ک ــد بودن ــرق بهره من ــت ب از نعم
ــا ابتــدای دولــت یازدهــم  ایــن رقــم ت
ــه 54 هــزار و 641 روســتا رســیده  ب
و بعــد از دولــت یازدهــم بــا اضافــه 
شــدن 2 هــزار و 152 روســتای دیگــر 
ــت دوازدهــم 56 هــزار و  در آغــاز دول

ــرق دار شــد. 793 روســتا ب
ایــن گــزارش می افزایــد، از شــروع 
 1400 نیمــه  تــا  دوازدهــم  دولــت 
نیــز بــا بهره منــد شــدن یــک هــزار 
و 270 روســتای دیگــر قــرار اســت 
تعــداد روســتاهای دارای بــرق بــه 

ــد.  ــتا برس ــزار و 63 روس ــم 58 ه رق
از  تدبیروامیــد  دولــت  مجمــوع  در 
ــه  ــا نیم ــود ت ــت خ ــاز فعالی ــال آغ س
ــتا  ــزار و 422 روس ــداد 3 ه 1400 تع

را بــرق دار خواهــد کــرد.
به طــور  گــزارش،  ایــن  بــر اســاس 
دولــت  فعالیــت  طــول  در  متوســط 
روســتا   3۵ مــاه  هــر  تدبیروامیــد 
به دلیــل  کــه  شــده  برق رســانی 
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــام برق رس اتم
ادامــه  در  و  خانــوار   20 بــاالی 
ــد  ــوار، بع ــاالی 10 خان ــتاهای ب روس
مســافت و ســخت گذری روســتاهای 
به طــور  برق رســانی  باقی مانــده، 

دارد. کاهشــی  رونــد  طبیعــی 
گفتنــی اســت، در حــال حاضــر 100 
 99.7 و  شــهری  جمعیــت  درصــد 
درصــد جمعیــت روســتایی کشــور از 
ــه  ــرق برخــوردار هســتند ک نعمــت ب
ــان  ــال 2018 در جه ــار در س ــن آم ای
بــه ترتیــب معــادل 9۶ درصــد و 79 

درصــد اســت

برق رسانی به 2961 روستا 
از ابتدای در دولت تدبیروامید

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــات ش ــر تحقیق ــر دفت مدی
حــوزه  در  این کــه  بیــان  بــا  لرســتان  بــرق 
ــت  ــا در دس ــده ی ــرا ش ــی اج ــای پژوهش پروژه ه
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــادی ص ــای زی ــرا کاره اج
برخــی از ایــن فعالیت هــا را بــه شــکل زیــر 
عنــوان کــرد: »برگــزاری 5 جلســه کارگــروه 
ــاتید  ــا اس ــگاه ها ب ــات در دانش ــی تحقیق تخصص
پژوهشــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  محققیــن  و 
دانشــگاه های اســتان لرســتان و دانشــگاه های 
خــارج از اســتان، برگــزاری 3 جلســه کمیتــه 
پروژه هــای  بررســی  به منظــور  تحقیقــات 
از ســوی همــکاران و  تحقیقاتــی پیشــنهادی 
تفاهم نامــه  انجــام  دانشــگاه ها،  پژوهشــگران 
همکاری هــای علمــی- آموزشــی- پژوهشــی و 
فنــاوری در حــوزه صنعــت بــرق بــا دانشــگاه فنــی 
و حرفــه ای اســتان لرســتان، حضــور در جشــنواره 
پژوهشــی و فنــاوری وزارت نیــرو در ســال ۹۹ 
ــه  به صــورت مجــازی و مشــارکت در برپایــی غرف
نمایشــگاه و برگــزاری نشســت تخصصــی شــرکت 
ــگاه  ــور در نمایش ــدان، حض ــگاه آزاد هم ــا دانش ب
هفتــه پژوهــش دانشــگاه لرســتان به صــورت 
مجــازی و مشــارکت در برپایــی غرفــه نمایشــگاه، 
برگــزاری جلســات تخصصــی بــه تعــداد 5 جلســه 
ــال  ــی س ــای تحقیقات ــن اولویت ه ــور تدوی به منظ
ولتــاژ  تنظیم کننــده  تابلــوی  ســاخت   ،14۰۰
پــروژه تحقیقاتــی بــا دانشــگاه لرســتان بــا عنــوان 
تنظیم کننــده  نیمه صنعتــی  نمونــه  »ســاخت 
ــاژ  ــت ولت ــران اف ــرای جب ــد ب ــت جام ــاژ حال ولت
انتهــای فیدرهــای فشــار ضعیــف بــا قابلیــت 
ــف  ــع ضع ــت رف ــه« در جه ــر روی پای ــب ب نص
ولتــاژ فیدرهــای فشــار ضعیــف روســتایی، انجــام 
قــرارداد تحقیقاتــی پــروژه تحقیقاتــی بــا دانشــگاه 
عوامــل  »بررســی  عنــوان  بــا  آزاد خرم آبــاد  
ــر انگیــزش و مشــارکت پرســنل شــرکت  ــر ب موث
ــور و  ــرق اســتان لرســتان در اصــاح ام ــع ب توزی
ــه راه کارهــای بهبــود آن« در جهــت افزایــش  ارائ
ــرش  ــال و پذی ــرکت و ارس ــنل ش ــره وری پرس به
ــای  ــا و همایش ه ــه در کنفرانس ه ــداد 6 مقال تع

ملــی و بین المللــی داخلــی و خارجــی«.
ــای  ــه فعالیت ه ــه ب ــریفی پور در ادام ــم ش ابراهی
کمیتــه فنــی بازرگانــی نیــز اشــاره کــرد و آن  هــا 
ــکام   ــدور اح ــن و ص ــمرد: »تعیی ــه برش را این گون
ــط  ــی توس ــی بازرگان ــه فن ــد کمیت ــا جدی اعض

ــه  ــه کمیت ــزاری 18 جلس ــل، برگ ــت عام مدیری
فنــی و بازرگانــی بــا موضوعــات مختلــف ازجملــه 
)خریــد تجهیــزات بــرق و درخواســت های فنــی و 
ــزات  ــی تجهی ــخصات فن ــت مش ــال لیس ...(، ارس
ــزات  ــد تجهی ــام خری ــت انج ــرف جه کثیرالمص
شــرکت مطابــق بــا اســتانداردهای صنعــت بــرق، 

ــرو  ــا پژوهشــگاه نی ــرارداد ب ق
جهــت انجــام تســت نمونــه ای لــوازم و تجهیــزات 
بــرق خریــداری شــده شــرکت، انجام طــرح معین 
ــرکت های  ــت ش ــدار جه ــل خودنگه ــد کاب خری
ــارس، شــیراز،  ــواز، ف ــرق خوزســتان، اه ــع ب توزی
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا محوریــت شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان، ارســال نمونــه 
اجنــاس خریــداری شــده بــه پژوهشــگاه نیــرو در 
ــت  ــرو جه ــا پژوهشــگاه نی ــه ب راســتای تفاهم نام
ــرق  ــزات ب ــوازم و تجهی ــه ای ل انجــام تســت نمون
خریــداری شــده شــرکت، پیگیــری تهیــه اســناد 
ــزر و  ــن الی ــده سکش ــد عم ــرح خری ــه ط مناقص
ــرای  ــن ب ــرح معی ــت ط ــا جه ــانگرهای خط نش
شــرکت های توزیــع بــرق خوزســتان، اهــواز، 
فــارس، شــیراز، بوشــهر، کهگیلویــه و بویراحمــد، 
ــد  ــرح خری ــه ط ــناد مناقص ــه اس ــری تهی پیگی
ــواع یونیــت خــازن جهــت  عمــده 1683 عــدد ان
ــرق  ــع ب ــرکت های توزی ــرای ش ــن ب ــرح معی ط
ــه  ــهر، کهگیلوی ــیراز، بوش ــارس، ش ــتان، ف خوزس
 3۹۰ خریــد  فنــی  ارزیابــی  بویراحمــد،  و 
ــی  ــفورماتورکم تلفات، ارزیاب ــواع ترانس ــتگاه ان دس
آزمایشــگاهی  تجهیــزات  انــواع  خریــد  فنــی 

به روزرســانی ســامانه  بررســی و  بهره بــرداری، 
و  تولیدکننــدگان  تامین کننــدگان،  ارزیابــی 
پیمانــکاران جهــت یک پارچــه نمــودن ونــدور 
ــت  ــش کیفی ــتای افزای ــرکت در راس ــت ش لیس
در  صرفه جویــی  و  شــرکت  بــه  ورودی  کاالی 
ــدور  ــه ون ــان ب ــی آس ــات اداری و دسترس مکاتب
ــل تبدیــل انبــار از  لیســت، پیگیــری اجنــاس قاب
ــرکت و  ــودآوری ش ــت س ــد 1 جه ــه ک ــد 3 ب ک
پیگیــری تعییــن تکلیــف اجنــاس راکــد انبارهــای 

ســتاد و ســایر شهرســتان ها«.
نظــام  حــوزه  »در  داد:  ادامــه  شــریفی پور 
پیشــنهادهای  ســرانه  شــامل  پیشــنهادها 
اجرایــی  ذی نفعــان؛  و  همــکاران  از  دریافتــی 
ــرد  ــد عملک ــوب، رص ــنهادهای مص ــودن پیش نم
مدیریت هــای توزیــع بــرق صــورت پذیرفتــه 

اســت«.
ــه  ــش را این گون ــن بخ ــا در ای ــم فعالیت ه وی اه
ــاه  ــنهادات  در 3م ــی پیش ــرد:  »بررس ــوان ک عن
در  پیشــنهاد  بــذر  ارســال    ،۹۹ زمســتان 
راســتای برطــرف شــدن برخــی چالش هــای 
شــرکت و اســتفاده از نظــرات پرســنل، بررســی و 
دریافــت پیشــنهادهای ارســالی در ســامانه نظــام 
پیشــنهادها در شــرکت، به روزرســانی و رفــع 
ــورت  ــنهادها به ص ــام پیش ــامانه نظ ــرادات  س ای
ماهیانــه، گزارش گیــری و ارســال عملکــرد ماهیانه 
در   شهرســتان ها  بــرق  توزیــع  مدیریت هــای 
نظــام پیشــنهادها، اعــام شــعار نظــام پیشــنهادها 
به صــورت  شهرســتان ها  بــه  آن  ارســال  و 
ــال  ــودن پیشــنهادهای ارس ــی نم ــی، اجرای هفتگ
شــده ســطح شــرکت در جهــت بهبــود و راســتای 
اهــدف شــرکت، آمــوزش 3۰۰ نفر از پرســنل طی 
1۰۰ ســاعت در زمینــه ســامانه نظــام پیشــنهادها، 
ارســال پیشــنهادهای تصویــب شــده بــه واحدهــا 
و مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان های مربوطــه 
ــه  ــدور1۰ تقدیرنام ــنهاد، ص ــرای پیش ــت اج جه
ــده  ــب ش ــا تصوی ــنهاد آن ه ــه پیش ــی ک همکاران
ــت  ــت، پرداخ ــده اس ــرا درآم ــه اج ــه مرحل و ب
پــاداش پیشــنهادها به صــورت نقــدی، نصــب بنــر 
ــوزه  ــی در ح ــده نهای ــب ش ــنهادهای تصوی پیش
ــن  ــرق و تعیی ــع ب ــای توزی ــتادی و مدیریت ه س
رابطیــن نظــام پیشــنهادها در بخش هــای توزیــع 
بــرق جهــت انگیزه هــای آمــوزش و افزایــش 

ــکاران«. ــزش در هم انگی
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دو طــرح برق رســانی روســتایی و 
اصــاح و بهینه ســازی کل شــبکه 
فشــارضعیف اســتان لرســتان بــا 
اعتبــاری  بــا  خودنگهــدار  کابــل 
تومــان  میلیــارد   278.5 بالغ بــر 
در هفتــه چهــل و یکــم پویــش 
در  ایــران«  الــف- ب-  »هرهفتــه 
بهره بــرداری  بــه  لرســتان  بــرق 

رســید.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــار  ــوص اظه ــن خص ــتان در ای لرس
داشــت: »در چهــل و یکمیــن هفتــه 
پویــش »هرهفتــه الــف- ب- ایــران« 
5 پــروژه بــزرگ صنعــت آب و بــرق 

ــتان  ــان در اس ــارد توم ــار 328.5 میلی ــا اعتب ب
ــر  ــی وزی ــو کنفرانس ــور ویدئ ــا حض ــتان ب لرس
بهره بــرداری  بــه  نیــرو و اســتاندار لرســتان 

ــید«. رس
ــا اشــاره بــه ســیل ویران گــر  فریــدون خودنیــا ب
ابتــدای ســال ۹8 کــه موجــب تخریــب، آســیب 
ــبکه  ــاخت های ش ــه زیرس ــادی ب ــارات زی و خس
توزیــع بــرق اســتان شــد، اظهــار داشــت: 
شــبکه های  حاضــر  حــال  در  »خوش بختانــه 
توزیــع بــرق مناطــق ســیل زده به صــورت کامــل 
هیچ گونــه  و  شــده  بهینه ســازی  و  اصــاح 
مشــکلی در ایــن مناطــق از لحــاظ شــبکه توزیــع 

ــدارد«. ــرق وجــود ن ب
وی بــا بیــان این کــه امــروز بهره بــرداری از 
برق رســانی بــه 8 روســتا بــا اعتبــار 2.5 میلیــارد 
ــم  ــه مه ــت: »نکت ــت، گف ــورت گرف ــان ص توم
در برق رســانی بــه ایــن روســتاها مهاجــرت 

ــود«. ــتاها ب ــه روس ــهرها ب ــوس از ش معک
ــتاهای  ــداد روس ــتان تع ــرق لرس ــل ب مدیرعام
بــرق دار اســتان را 2 هــزار و 74۰ روســتا خوانــد 
ــداد  ــن تع ــه ای ــه ب ــا توج ــرد: »ب ــح ک و تصری
روســتا و زیرســاخت های برقــی ایجــاد شــده در 
آن هــا می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه روســتاها 

ــل شــوند«. ــد تبدی ــه قشــر مول ــز ب نی
بســیار  طرح هــای  از  دیگــر  یکــی  خودنیــا 

ــور  ــر در کش ــاید بی نظی ــم و ش مه
را طــرح بعثــت در بــرق لرســتان 
»در  داشــت:  اظهــار  و  دانســت 
ــازی  ــاح و  بهینه س ــرح اص ــن ط ای
شــبکه فشــارضعیف اســتان بــا کابــل 
هــزار  میــزان 5  بــه  خودنگهــدار 
اعتبــار 276  بــا  کیلومتــر  و ۹77 
میلیــارد تومــان انجــام شــد کــه 
خوش بختانــه در حــال حاضــر کل 
شــبکه فشــارضعیف اســتان لرســتان 
و  اصــاح  خودنگهــدار  کابــل  بــا 

نوســازی شــده اســت«.
از  بهره بــرداری  »بــا  افــزود:  وی 
افزایــش  عاوه بــر  طــرح  ایــن 
ایمنــی شــبکه، زیباســازی مبلمــان شــهری، 
ــش  ــات وکاه ــش تلف ــی ها، کاه ــش خاموش کاه
ــود  ــت بهب ــرق غیرمجــاز و در نهای اســتفاده از ب
افزایــش  و  مشــترکین  بــه  تحویلــی  ولتــاژ 
را  بــرق  خدمــات  از  عمومــی  رضایت منــدی 

بوده ایــم«. شــاهد 
ــتان در  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
پایــان از حمایت هــای وزیــر نیــرو، معاونــت 
ــر و  ــرکت توانی ــرو، ش ــرژی وزارت نی ــرق و ان ب
اســتاندار لرســتان و کلیــه پرســنل شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان و پیمانــکاران 

ــود. ــکر نم ــر و تش ــه تقدی مربوط

اصالح و بهینه سازی کل شبکه فشارضعیف برق لرستان با کابل خودنگهدار

برگــزاری جلســه ایمنــی در بــرق لرســتان بــا 
ــت،  ــر بهداش ــارت ب ــر نظ ــرکل دفت ــور مدی حض
ــزار  ــر برگ ــط زیســت شــرکت توانی ــی و محی ایمن

ــد. ش
بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
ــوان  ــا عن ــرق لرســتان، جلســه ایمنــی ب ــروی ب نی
توزیــع  شــبکه های  حــوادث  حــذف  و  بهبــود 
ــا حضــور مقیمــی مدیــرکل دفتــر نظــارت  ــرق ب ب
ــر،  ــت توانی ــط زیس ــی و محی ــت، ایمن ــر بهداش ب
خودنیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان، 
ــه  ــای کمیت ــی و اعض ــر ایمن ــر دفت ــان مدی رضایی
ــتان در  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــی ایمن عال

ــد. ــزار گردی ــرکت برگ ــن ش ــس ای ــالن کنفران س
در ایــن جلســه مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر 
بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت توانیــر بــا بیان 

ــن  ــانی از مهم تری ــروی انس ــت از نی ــه صیان این ک
اولویت هــای شــرکت توانیــر می باشــد، اظهــار 
داشــت: »در شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه شــیوع 
ــه  ــم ک ــل نمایی ــوری عم ــد ط ــا بای ــروس کرون وی
ــر از  ــاری می شــوند به غی ــه دچــار بیم پرســنلی ک
بهبــود و درمــان دغدغــه دیگــری نداشــته باشــند«.

کــرد:  خاطرنشــان  مقیمــی  ســیداعتضاد 
ــه  ــیم ک ــه ای برس ــه نقط ــم ب ــم بتوانی »امیدواری
شــاهد هیچ گونــه حادثــه منجــر بــه فــوت و 
ــرای رســیدن  آســیب جــدی پرســنل نباشــیم و ب
ــی  ــت تمام ــر رعای ــد عاوه ب ــدف بای ــن ه ــه ای ب
دســتورالعمل های ایمنــی، نظــارت جــدی نیــز 

وجــود داشــته باشــد«.
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
مشــکل حریــم شــبکه را یکــی از دغدغه هــای 
بــرق اســتان عنــوان کــرد و گفــت: »به دلیــل 
بافــت قدیمــی بیش تــر مناطــق اســتان و کوچــک 
بــودن پیاده روهــا متاســفانه شــبکه در حریــم 
ــال 86 در  ــه س ــا در زلزل ــت و ی ــه اس ــرار گرفت ق
ــتان وارد  ــه اس ــادی ب ــارات زی ــه خس ــتان ک لرس
نمــود و بســیاری از خانه هــای تخریــب شــده 
در زلزلــه منــازل خــود را در زیــر شــبکه های 
ــن  ــع ای ــت رف ــد جه ــد و بای ــداث نمودن ــرق اح ب
مشــکات بودجــه ای به عنــوان رفــع حریــم و 

ــد«. ــاص یاب ــی اختص ایمن
فریــدون خودنیــا بــا بیــان این کــه در اوج بیمــاری 
کرونــا دولــت تصمیــم بــر دورکاری ادارات گرفــت 
ــودن  ــه ماهیــت خدمات رســان ب ــا توجــه ب ــی ب ول

شــرکت های توزیــع و کارهــای فنــی پرســنل 
ــد، تصریــح  ــه حضــور در محــل کار بودن مجبــور ب
کــرد: »متاســفانه تعــدادی از همــکاران پرتاشــمان 
ــه  ــا توجــه ب ــا مبتــا شــدند و ب ــه بیمــاری کرون ب
ــاد درمــان امیدواریــم دســتورالعملی در  هزینــه زی
خصــوص پرداخــت هزینــه و یــا کمــک بــه پرســنل 
مبتــا شــده بــه ویــروس کرونــا تدویــن و اجرایــی 

شــود«.
وی هم چنیــن بــا بیــان این کــه خوش بختانــه 
بــرق  در  حــوادث  کاهــش  شــاهد  هرســاله 
لرســتان هســتیم، اظهــار داشــت: »امیدواریــم 
ــر و  ــرکت توانی ــی ش ــر ایمن ــای دفت ــا حمایت ه ب
تــاش بیش تــر همکارن مــان در دفتــر ایمنــی 
ــزان  ــن می ــه کمتری ــم حــوادث را ب شــرکت بتوانی

برســانیم«.

صیانت از نیروی انسانی مهم ترین اولویت شرکت توانیر است

مدیــر بحــران و پدافند غیرعامل شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان اهــم فعالیت هــای 
انجام شــده در حــوزه مدیریــت بحــران و 
پدافنــد غیرعامــل در ســه ماهه چهــارم 
بــه شــرح ذل عنــوان  را  ســال جاری 
ــت بحــران  ــار مدیری ــی انب ــرد: »بازبین ک
ــورد  ــالم م ــانی اق ــز و به روزرس و تجهی
ــات  ــکیل جلس ــار، تش ــن انب ــاز در ای نی
کمیتــه تخصصــی مدیریــت بحــران و 
پدافنــد غیرعامــل بــا حضــور اعضــای آن 
در محــل ســاختمان حــوزه ســتادی، 
ــرژی  تشــکیل جلســه کارگــروه آب و ان
پدافنــد  مدیــرکل  حضــور  بــا  اســتان 
غیرعامــل اســتان، به روزرســانی نقــاط 
ارائــه  و  اســتان  ســطح  حادثه خیــز 
اولویت بنــدی  جهــت  در  راه کارهایــی 
برطــرف کــردن ایــن نقــاط و مدیریــت 
قطــع  بحران هــای  رفــع  در  راه بــردی 
بــرق و اعــزام اکیپ هــای ضربتــی در 
بروجــرد،  خرم آبــاد،  شهرســتان های 
چگنــی، الیگــودرز، نورآبــاد، کوهدشــت 
باتوجــه بــه بــارش بــرف و بــاران شــدید 
در ســطح اســتان در ســه ماهه پایانــی 

ســال«.
ــان خاطرنشــان  محمــد حکیمــی در پای
فعالیت هــای  »خوش بختانــه  کــرد: 
حــوزه پدافنــد غیرعامــل عامــل شــرکت 
ــب  ــتان موج ــتان لرس ــرق اس ــع ب توزی
شــد کــه ایــن دفتــر مــورد تقدیــر و 
پدافنــد  و  بحــران  مدیــرکل  تشــکر 
ــرد«. ــرار بگی ــر ق غیرعامــل شــرکت توانی

اقدامات مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل برق لرستان در زمستان 99

ــع  ــرق شــرکت توزی ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
بــرق اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه 
تعــداد   99 زمســتان  ســه ماهه  در 
بــا ظرفیــت 10 کیلــووات  نیــروگاه   2
نیــروگاه خورشــیدی وارد مــدار گردیــد، 
اظهــار داشــت: »هم چنیــن نیــروگاه 
و  فنــی  دانشــکده  کیلوواتــی   20
حرفــه ای پســران نیــز وارد مــدار شــده 

اســت«.
قاســم ترابــی گفــت: »در حــال حاضــر 
نیروگاه هــای  ظرفیــت  افزایــش  بــا 
ــتغال زایی  ــر اش ــرارداد عالوه ب ــرف ق ط
و افزایــش درآمــد بــرای مالکیــن نیروگاه 
ســالیانه بــرق خانوارهــای زیــادی از 

ایــن طریــق تامیــن می شــود«.
نیروگاه هــای  ظرفیــت  ادامــه  در  وی 
در  اســتان  ســطح  خورشــیدی 
ســال جاری  زمســتان  ســه ماهه 
را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »در 
ــروگاه  ــدی نی ــرژی تولی ــن زمــان ان همی
ــزار و  ــرد 4 ه ــن بروج ــه افک گازی بارق
ــی  ــروگاه آب ــاعت، نی ــگاوات س 778 م
بروجــرد 143 مــگاوات ســاعت، نیروگاه 
گازی پایــا نیــرو زاگــرس 3 هــزار و 424 
ــرق  ــروگاه گازی ب مــگاوات ســاعت، نی
کوثــر خرم آبــاد 8 هــزار و 548 مــگاوات 
افــالک  گازی  نیــروگاه  ســاعت، 
پاالیــش خــرم  779 مــگاوات ســاعت، 
ــزار و  ــرو 8 ه ــاس نی ــروگاه گازی الم نی
و مشــترکین  مــگاوات ســاعت   442
خورشــیدی نیــز 222 مــگاوات ســاعت 
بــوده اســت کــه در مجمــوع 26 هــزار 
در  انــرژی  ســاعت  مــگاوات   336 و 
ســه ماهه زمســتان ســال 99 تولیــد 

شــده اســت«.

آخرین وضعیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر استان لرستان مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 

ــرای نیروگاه هــای  اســتان گفــت: »ب
کشــور  سراســر  در  بــرق  تولیــد 
ــای مصــرف گاز ایجــاد  محدودیت ه

ــد«. ش
ــه  ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک نیروگاه های
ــد  ــد بای ــام می دهن ــرق انج ــد ب تولی
ــد  ــرق تولی ــری ب ــت کمت ــا ظرفی ب
کننــد، عنــوان کــرد: »بــا توجــه بــه 
اختــال ایجــاد شــده در شــبکه 

ــت  ــی در جه ــتان ها، اقدامات ــرق اس ــع ب ــال و توزی انتق
ــایل  ــردن وس ــوش ک ــر و خام ــنایی معاب ــل روش تعدی

ــت«. ــده اس ــام ش ــنایی ادارات انج ــی و روش برق
وی بــا بیــان این کــه اگــر مصــرف گاز در اســتان 

باشــد  بــر همیــن روال  و کشــور 
محدودیت هــا بــرای تولیــد بــرق 
داشــت:  ابــراز  می شــود،  بیش تــر 
ــتان  ــرق در اس ــش ب ــهمیه کاه »س
ــون  ــا کن ــه ت ــت ک ــگاوات اس ۲۲ م
ــت«. ــده اس ــظ ش ــرف حف ــن مص ای

اگــر  این کــه  بیــان  بــا  خودنیــا 
فقــط  عزیــز  هم اســتانی های 
بــرق  مصــرف  در  درصــد   ۱۰
ــی  ــاهد قطع ــد ش ــی نماین صرفه جوی
ــا  ــت: »ب ــود، گف ــم ب ــرق نخواهی ب
ــودن  ــوش نم ــه خام ــاده ازجمل ــای س ــام راه کاره انج
ــی  ــایل برق ــودن وس ــوش نم ــه، خام ــای اضاف المپ ه
غیرضــرور  و ... می توانیــم بــه راحتــی بــه ایــن هــدف 

برســیم و شــاهد خاموشــی در اســتان نباشــیم«.

برای نیروگاه های تولید برق محدودیت های مصرف گاز ایجاد شد
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شهرستان ها

نگاهی به اقدامات مدیریت توزیع برق1 شهرستان خرم آباد در زمستان 99
بــرق1  توزیــع  مدیــر 
بــا  خرم آبــاد  شهرســتان 
ــه  ــه ماه ــه در س ــان این ک بی
ــه  ــا توج ــال ۹۹ ب ــارم س چه
همه گیــری  تــدارم  بــه 
ویــروس کرونــا و ضــرورت 
ــش  ــت کاه ــزی جه برنامه ری
ــترکین  ــی مش ــور فیزیک حض
ــدازی  ــا راه ان ــان و ب و متقاضی
برنامــه بــرق ایــران )بــرق 
و  توانیــر  توســط  مــن( 
تاکیــد مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
مبنی بــر اجرایــی شــدن ایــن 
برنامــه در ســطح شــرکت و با 

توجــه بــه مزایــای فــراوان آن از اواســط بهمــن 
ــب و  ــا نص ــاد ب ــرم آب ــرق 1 خ ــع ب ــاه توزی م
ــر پیشــخوان  ــه در دفات ــن برنام فعال ســازی ای
و آمــوزش الزم بــه کاربــران ایــن مجمــوع  هــا 
از پذیــرش حضــوری اربــاب  رجــوع بی نیــاز و 
کلیــه امــور مربــوط بــه مشــترکین را از طریــق 

ــاند. ــام می رس ــه انج ــوق ب ــه ف برنام
ــق  ــدت و از طری ــن م ــزود: »در طــی ای وی اف
ــام،  ــر ن ــورد تغیی ــداد 8۰ م ــزار تع ــن نرم اف ای
مــورد   13۰۰ تسویه حســاب،  مــورد   3۰۰
ــن(  ــانی، تلف ــاح نش ــخصات )اص ــر مش تغیی
و 144 مــورد واگــذاری انشــعاب جدیــد از 
طریــق برنامــه بــرق مــن در ایــن مدیریــت بــه 

ــت«. ــیده اس ــام رس انج
ــه ماهه  ــرد: »در س ــح ک ــری تصری ــران امی مه
ــاد  ــرق خرم آب ــع 1 ب ــال ۹۹ توزی ــارم س چه
ــته  ــی های ناخواس ــش خاموش ــور کاه به منظ
و نیــز پایــداری شــبکه بــرق و جلــب رضایــت 
مشــترکین اقدامــات بــه شــرح زیــر بــه انجــام 

رســانده اســت: نصــب ۹ دســتگاه پســت 
ــت آمپــر در  هوایــی 1۰۰، 2۰۰ و 315 کیلوول
نقــاط مختلــف شــهری روســتایی جهــت رفــع 
ضعــف ولتاژهــای شناســایی شــده مشــترکین، 
 2۰۰ هوایــی  پســت  دســتگاه   4 نصــب 
کیلوولــت آمپــر مســکن مهــر و احــداث 5۰۰ 
متــر شــبکه فشــار ضعیــف زمینــی و احــداث  
4۰۰ متــر شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی جهــت 
تامیــن بــرق متقاضیــان ســاکن مســکن مهــر، 
احــداث شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی شــهری 
جهــت  متــر   17۰۰ به طــول  روســتایی  و 
ــانی  ــد، برق رس ــترکین جدی ــرق مش ــن ب تامی
ــهر  ــن آباد بیران ش ــوده حس ــتای کب ــه روس ب
ــر شــبکه فشــار متوســط  ــا احــداث 832 مت ب
و نصــب یــک دســتگاه پســت هوایــی 25 
بهینه ســازی  و  اصــاح  آمپــر،  کیلوولــت 
فیــدر بحرانــی طالقــان کــه نقــش موثــری در 
ــب  ــدر و جل ــن فی ــی های ای ــش خاموش کاه
اســت،  داشــته  مشــترکین  رضایت منــدی 
انجــام 3۰ مــورد تعمیــرات شــبکه بــا اســتفاده 

اعمــال  بــدون  گــرم  خــط  از 
جابه جایــی  و  نصــب  خاموشــی، 
ــط  ــار متوس ــه  فش ــه پای 22 اصل
ــورد  ــم، 5۰ م ــع حری ــور رف به منظ
شــبکه های  تعمیــر  و  اصــاح 
ــض  1۰۰  ــا تعوی فشــار متوســط ب
ــدد  ــوزنی و 25 ع ــره س ــدد مق ع
مقــره بشــقابی ســیلیکونی و 3۰ 
ــر و ...،  ــره راس تی ــه مق ــدد پای ع
درخــت  اصلــه   ۹۰ شــاخه زنی 
خاموشــی ها،  کاهــش  جهــت 
رفــع حریــم 23۰ متــر شــبکه 
ــف شــهری  فشــار متوســط و ضعی
ــتگاه  ــب 6۰ دس ــتایی و نص و روس
چــراغ معابــر 15۰،7۰،5۰ و ... وات 
ــاط  ــنایی نق ــن روش ــودی و تامی ــت بهب جه

ــتایی«. ــهری و روس ــف ش مختل
ــه  ــات صــورت گرفت ــه ســایر اقدام وی در ادام
اصــاح  و  »تغییــر  برشــمرد:  این گونــه  را 
ــپ،  ــض الم ــا تعوی ــر ب ــراغ معاب ــدد چ 7۰۰ ع
ســرپیچ و ...، واگــذاری تعــداد 5۰2 فقــره 
انشــعاب خانگــی، عمومــی، دیمانــدی و ...، 
برگــزاری 12 جلســه کمیســیون اصاحــات و 
ــه  ــده، مراجع ــره پرون ــداد 27۰ فق ــی تع بررس
ــادی  ــور مشــترکین ع ــت 131۰45 کنت و قرائ
ــده  ــدی، ثبــت تعــداد 24۰ فقــره پرون و دیمان
تغییــر نــام، شناســایی و جمــع آوری 253 
ــغ 8۰۰  ــذ مبل ــاز و اخ ــعاب غیرمج ــره انش فق
ــل  ــی و تبدی ــارت مصرف ــال خس ــون ری میلی
ــت 4242  ــاز، ثب ــعاب مج ــه انش ــره ب 111 فق
ــب  ــدی و نص ــادی و دیمان ــعاب ع ــره انش فق
ســه فاز  و  تک فــاز  کنتــور  دســتگاه   217
و تعویــض 1۰4 دســتگاه کنتــور معیــوب و 

ــده«. ــتکاری ش دس

اقدامات مؤثر مدیریت توزیع2 برق شهرستان خرم آباد در زمستان 99
مدیریــت توزیــع2 بــرق 
ــاد در  شهرســتان خرم آب
گزارشــی اقدامــات ایــن 
در ســه ماهه  مدیریــت 
ســال جاری  چهــارم 
ذیــل  شــرح  بــه  را 
بیــان داشــت: »نصــب 
روی  سکشــن الیزر 
روســتایی3  فیدرهــای 
نصــب  دســتگاه، 
روی  سکشــن الیزر 
شــهرک  فیدرهــای 
نصــب  دســتگاه،   1
سکســیونر بــرای محــل 
ــگ فیدرهــای فشــار  رین
دســتگاه،   4 متوســط 
احــداث شــبکه فشــار 

و  شــقایق  فیدرهــای  متوســط 
ــاز  ــب جداس ــر، نص ــر 700 مت باباطاه
فشــار  فیدرهــای  روی  هوایــی 
متوســط 15 دســتگاه، نصــب کات اوت 
فیــوز روی خطــوط فشــار متوســط 15 
دســتگاه، اصــالح پایه هــای فرســوده 
و بریــده شــده 15 اصلــه، رفــع حریــم 
فشــار متوســط نقــاط فشــار متوســط 
ــاط  ــم نق ــع حری ــورد، رف شــهری 10 م
مختلــف روســتایی 5 مــورد، اصــالح 
مانــوری  و وســایل  ارت ســرکابل ها 
10 مــورد، تعویــض مقــره کششــی 
فشــار  فیدرهــای  روی  ســوزنی  و 
متوســط 300 عــدد، طــرح جهــادی 
ــروه  ــا 7 گ ــته ب ــدر پش ــاخه زنی فی ش
در اســفند مــاه، تعمیــر دســتگاه تابلــو 
ــدد  ــب مج ــوردار و نص ــیونر موت سکس
آن هــا، ریــگالژ شــبکه فشــار متوســط 
70 اســپن، نصــب یــک عــدد دســتگاه 
روی فیــدر پــل بابــا قبــل از نیــروگاه 

گازی500 مــگاوات، شــاخه زنی نقــاط 
روســتایی200  و  شــهری  مختلــف 
متــر،   450 فیــدر  احــداث  اصلــه، 
رفــع حریــم 4 مــورد، تعویــض پایــه 
پایــه  تعویــض  مــورد،   25 شکســته 
چوبــی 10 مــورد و احــداث شــبکه 

متــر«.  750 روســتایی 
»در  داد:  ادامــه  بیرانونــدی  حکمــت 
چــراغ  مــاه 1300  ایــن ســه  طــی 
 17 چــراغ،  دســتگاه   40 معابــر، 
متوســط،  فشــار  شــبکه  کیلومتــر 
فشــارضعیف،  شــبکه  10کیلومتــر 
مانــوری  تجهیــزات  دســتگاه   40
ــت  ــن مدیری ــنل ای ــط پرس ــراغ توس چ
جی پــی اس زده و برداشــت شــد و 
در نــرم افــزار وارد گردیــد و نقــاط رینــگ 
بــه روز  متوســط  فشــار  فیدرهــای 

شــد«.
وی در خصــوص فعالیــت اداره اتفاقــات 
ایــن مدیریــت نیــز گفــت: »9 مــورد 

یــا  فیــدر  قطــع  علــل 
فشــار  خاموشــی 
پســت های  متوســط 
ــی، 7 مــورد  ــع هوای توزی
یــا  فیــدر  قطــع  علــل 
شــبکه  خاموشــی 
فشــار متوســط زمینــی، 
112 مــورد علــل قطــع 
خاموشــی  یــا  فیــدر 
شــبکه فشــار متوســط 
مــورد   19 هوایــی، 
یــا  فیــدر  قطــع  علــل 
خاموشــی طــرف فشــار 
پســت های  ضعیــف 
مــورد   456 توزیــع، 
یــا  فیــدر  قطــع  علــل 
انشــعابات  خاموشــی 
ــا  ــع ی ــل قط ــورد عل ــترکان، 34 م مش
ضعیــف  فشــار  شــبکه  خاموشــی 
هوایــی، 3 مــورد علــل قطــع فیــدر 
ــف  ــا خاموشــی شــبکه فشــار ضعی ی

شــد«. اصــالح  زمینــی 
بیرانونــدی عنــوان کــرد: »ســرویس 
و نگهــداری و رفــع عیــب چراغ هــای 
چراغ هــای  دســتگاه،   160 وات   23
50 وات 80 دســتگاه، چراغ هــای 70 
 250 چراغ هــای  دســتگاه،  وات230 
 150 چراغ هــای  دســتگاه،   40 وات 
وات 250 دســتگاه، اصــالح ســرخط 
ســرپیچ  تعویــض  مــورد،   30 معابــر 
دســتگاه    50 نصــب  عــدد،   110
مختلــف،  نقــاط  روشــنایی  چــراغ 
معابــر  روشــنایی  شــبکه  اصــالح 
لشــگر 84 خرم آبــاد بــه تعــداد 120 
ــورد  ــراغ 150 وات و 20 م ــتگاه چ دس
شــاخه زنی درختــان از دیگــر اقدامــات 

ایــن مدیریــت بــوده اســت«. 

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

ــرد. ک
مرادجــان ســپهوند ایــن اقدامــات را این گونــه 
برشــمرد: »نصــب 6۰۰ دســتگاه چــراغ معابــر 
نقــاط مختلــف روســتایی فاقــد روشــنایی، نصــب 
ــول  ــه ط ــی ب ــهرک صنعت ــدر ش ــی فی و سیم کش
4 کیلومتــر، نصــب و احــداث پســت 5۰ کیلوولــت 
و جابه جایــی پســت 1۰۰ کیلوولــت آمپــر جهــت 
ضعــف ولتــاژ روســتای چنــاره، احــداث 3 کیلومتر 
ــعابات  ــروش انش ــت ف ــف جه ــار ضعی ــبکه فش ش
ــور  ــتگاه کنت ــد، نصــب 2۰۰ دس مشــترکین جدی
تکفــاز مشــترکین روســتایی و شــهری شهرســتان، 
غیرمجــاز  برق هــای  مــورد   47 جمــع آوری 
جهــادی  مانــور  ایجــاد  و  شهرســتان  ســطح 
ــبکه 2۰  ــاح ش ــاز، اص ــع آوری غیرمج ــرح جم ط
کیلوولــت روســتای چشــمه برقــی و رفــع حریــم 
کل روســتا به طــول 1۰۰۰ متــر، رفــع کانــون 
خطــر ترانــس و خــط 2۰ کیلوولــت روســتای 
ناصرونــد، رفــع حریــم روســتای بیــد قطــار علیــا 
شــبکه 2۰ کیلوولــت به طــول 3۰۰ متــر، اصــاح 
شــبکه 2۰ کیلوولــت به دلیــل رانــش زمیــن 
ــر،  ــد قطــار ســفلی به طــول 2۰۰ مت روســتای بی
اصــاح 4۰۰ متــر شــبکه 2۰ کیلوولــت روســتای 
دارمــرود به دلیــل ســقوط پایه هــا و اصــاح و 
برکنــاری شــبکه فشــار ضعیــف به طــول 8۰۰ 

ــف«. ــاط مختل ــر در نق مت

اهم فعالیت های زمستانی 
مدیریت توزیع برق سلسله

ــان  ــا بی ــی ب ــرق شهرســتان چگن ــع ب ــر توزی مدی
این کــه در تاشــیم کــه در امــر خدمــت رســانی 
ــود،  ــه ای وارد نش ــن خدش ــردم کوچک تری ــه م ب
اقدامــات  راســتا  اظهــار داشــت: »در همیــن 
ــتان  ــطح شهرس ــانی س ــوزه برق رس ــی در ح مهم

ــت«. ــه اس ــورت پذیرفت ص
ــن  ــات ای ــه اقدام ــه ب ــنودی در ادام ــن رش بهم
بــه  را  فعالیت هــا  ایــن  و  پرداخــت  مدیریــت 
ــر برشــمرد: »انجــام تعمیــرات جهــادی  شــرح زی
ــا اســتفاده از 8  ــدر بخــش شــاهیوند ب ــت فی جه
ــش  ــث کاه ــه باع ــی ک ــی و عملیات ــروه اجرای گ
گردیــده  مــردم  رضایت منــدی  و  خاموشــی ها 
اســت، افتتــاح فیــدر جدیــد ویســیان جهــت 
مســتقل کــردن بــرق شــهر ویســیان از شهرســتان 
ــهر و  ــرق ش ــبکه ب ــداری ش ــت پای ــاد جه خرم آب
ــبکه  ــر ش ــداث 2 کیلومت ــراف، اح ــتاهای اط روس
ــد، حــذف  فشــار ضعیــف جهــت مشــترکان جدی
ــه  ــرض رودخان ــی در ع ــدار و بحران ــبکه ناپای ش
ــر  ــک کیلومت ــداث ی ــا اح ــم داوود ب ــتای چ روس
تخصیــص  و  جانمایــی  کیلوولــت،  شــبکه 2۰ 
ــت اصــاح  ــت جه 7 دســتگاه تــاور 63 کیلوول
ــرض  ــاط ع ــیل در نق ــرض س ــبکه های در مع ش
رودخانــه، پیگیــری جــدی در بحــث وصــول 
پرســنل  ظرفیــت  به کارگیــری  بــا  مطالبــات 
موجــود و بــدون اســتفاده از پیمانــکاران کــه 
باعــث باالرفتــن وصــول مطالبــات ایــن شهرســتان 
بحــث  در  جــدی  پیگیــری  اســت،  گردیــده 
ــا بــرق غیرمجــاز و نصــب  جمــع آوری و مبــارزه ب

175 دســتگاه کنتــور تک فــاز«.

اقدامات برق چگنی در امر 
خدمات رسانی به مشترکین
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اقدامات برق ازنا در زمستان سال جاری

ــان این کــه  ــا بی ــا ب ــرق شهرســان ازن ــع ب ــر توزی مدی
ــک  ــودرز ۲ و ی ــت الیگ ــد از پس ــدر جدی ــداث فی اح
ــر  ــاری بالغ ب ــا اعتب ــدر خروجــی از پســت مومــن ب فی
۹۰ میلیــارد ریــال در جهــت خدمــات رســانی و 
ــه  ــورت پذیرفت ــه ص ــی ها در منطق ــش خاموش کاه
اســت، اظهــار داشــت: »پــروژه احــداث فیــدر جدیــد 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث ۱۴.۵ کیلومت ــا اح ــازران ب ط
متوســط هوایــی و ۱.۲ کیلومتــر شــبکه ۲۰ کیلوولــت 
بــا کابــل فاصلــه دار هوایــی و ۲۰۰ متــر شــبکه فشــار 
ــارد  ــر ۶۰ میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب ــی ب ــط زمین متوس
ــت«. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــاح و م ــال در افتت ری

اســماعیل احمــدی بــا اشــاره بــه این کــه فیــدر 
روســتاهای ازنــا )یــادگار( بــا پیــک بــار ۲۶۰ آمپــر در 
تابســتان ۹۸ و طــول ۱۱۵ کیلومتــر بــوده که بــا توجه 
بــه وجــود تعــداد زیــاد چاه هــای آب کشــاورزی بــدون 
بــرق و پمپــاژ آب جدیــد در منطقــه و گســترش صنایع 
ایــن رونــد رو بــه رشــد اســت، عنــوان کــرد: »عمــده 
ــی  ــی خــط اصل ــی آن در یک ســوم انتهای ــار مصرف ب
و خطــوط فرعــی منشــعب از آن بــا جریــان مصرفــی 
ــث  ــر باع ــن ام ــه ای ــد ک ــر می باش ــاالی ۱۶۰ آمپ ب
ــاژ شــدید، افزایــش تلفــات، عــدم پایــداری  افــت ولت
ــاز  ــود و نی ــده ب ــی مشــترکین گردی شــبکه و نارضایت
ــد در منطقــه احســاس  ــدر جدی ــه احــداث فی ــرم ب مب
می شــد کــه بــا احــداث فیــدر جدیــد طــازران 
ــا  ــر روی فیــدر روســتاهای ازن به صــورت مــدار دوم ب
ــتای  ــا روس ــودرز ۲ ت ــدای پســت الیگ ــادگار( از ابت )ی

ــت«. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــان م فرزی

وی در خصــوص فیــدر جدیــد خروجــی پســت ۶۳/۲۰ 
مومن آبــاد نیــز گفــت: »فیــدر جاپلــق در حــال حاضــر 
ــری  ــار ۲۲۰ آمپ ــک  ب ــر و پی ــول ۸۳ کیلومت دارای ط
ــار ســال ۱۳۹۸ بــود و وجــود تعــداد زیــاد  در پیــک ب
چاه هــای آب بــدون بــرق، تاسیســات آبیــاری تحــت 
فشــار در منطقــه و گســترش صنایــع کــه دارای رونــد 
رو بــه رشــد اســت نیــاز بــه ایجــاد ۱  فیــدر خروجــی 
ــه  ــاز منطق ــورد نی ــور م ــد مذک ــد  از پســت جدی جدی
بــود کــه فیــدر جدیــد امــام زاده قاســم )ع( بــا احــداث 
ــتفاده  ــی و اس ــت هوای ــبکه ۲۰ کیلوول ــر ش ۷۸۰۰ مت
ــت  ــد ۶۳/۲۰ کیلوول ــت جدی ــت پس ــه از ظرفی بهین

ــت«. ــت اس ــورت پذیرف ــاد ص مومن آب
ــام زاده  ــد ام ــدر جدی ــا احــداث فی ــت: »ب احمــدی گف
ــهر  ــرق ش ــده ب ــق تامین کنن ــدر جاپل ــم )ع( ، فی قاس
مؤمن آبــاد و شــهرک صنعتــی مرزیــان بــا بــار 
ــز  ــام زاده قاســم )ع(  نی ــدر ام ــر و فی ــی ۸۰ آمپ تقریب
ــق  ــش جاپل ــمالی بخ ــق ش ــرق مناط ــده ب تامین کنن
ــت«. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــر م ــار ۱۴۰ آمپ ــا ب ب

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان ازنــا در ادامــه بــا ارائــه 
ــت  ــن مدیری ــه ای ــورت گرفت ــات ص ــی اقدام گزارش
ــرد:  ــوان ک ــه عن ــال جاری را این گون ــتان س در زمس
ــت  ــاز جه ــر غیرمج ــتگاه ماین ــع آوری ۱۰۶ دس »جم
ــت و  ــا هم ــه ب ــن( ک ــت کوی ــز ارز )بی ــتخراج رم اس
ــری  تــاش واحــد حراســت، حقوقــی و اداره اندازه گی
چــراغ  دســتگاه   ۴۰۰ نصــب  پذیرفــت،  صــورت 
جهــت روشــنایی روســتاهای ســطح شــهر و روســتا 
ــاز«. ــرق غیر مج ــره ب ــش از ۶۴ فق ــع آوری بی و جم
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ــرق۱ شهرســتان بروجــرد عملکــرد  ــع ب ــر توزی مدی
ــل  ــرح ذی ــه ش ــال ۱۳۹۹ را ب ــت در س ــن مدیری ای
ــط  ــار متوس ــوط فش ــداث خط ــرد: »اح ــوان ک عن
به طــول ۵.۵ کیلومتــر، احــداث خطــوط فشــار 
ضعیــف به طــول ۲.۸ کیلومتــر، احــداث ۲۴ دســتگاه 
پســت توزیــع، نصــب ۴۵۰ دســتگاه چــراغ روشــنایی 
معابــر در نقــاط مختلــف شــهری و روســتایی، جــذب 
۹۵۰ مشــترک جدیــد، اصــاح و بهینه ســازی ۳۴.۳ 
کیلومتــر شــبکه ی فشــار ضعیف و فشــار متوســط در 
ــازی  ــتان، اصــاح و بهینه س ــف شهرس ــاط مختل نق
تعویــض ۳۱۰۰  زمینــی،  و  ۱۱۵ پســت هوایــی 
دســتگاه المــپ ســوخته در نقــاط مختلــف شــهری 
تعــداد ۸۳۵  تعادل بــار  و  بارگیــری  روســتایی،  و 
پســت  توزیــع، تعویــض ۳۵۰ عــدد کنتــور  معیــوب و 
جمــع آوری ۳۲۰ انشــعاب غیرمجــاز و تبدیــل آن هــا 

بــه مجــاز«.
محمدعلــی خســروی ســایر اقدامــات ایــن مدیریــت 
در ســال ۱۳۹۹ را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »در 
ــا ۷۲۰  ــرف ب ــت مص ــای مدیری ــتای برنامه ه راس
مشــترک کشــاورزی و صنعتــی و ایســتگاه های 
ــازه  ــه در ب ــده ک ــا ش ــه امض ــی ان جی تفاهم نام س
زمانــی ۱۵ خــرداد تــا ۱۵ شــهریور و پیــک مصــرف 
ــر  ــرکت توانی ــویقی ش ــای تش ــتان در برنامه ه زمس
ــد،  ــدام نماین ــود اق ــتای کاهــش مصــرف خ در راس
ــه  ــوه ک ــین ورک ــتای دره حس ــه روس ــانی ب برق رس
انجــام  داشــته اند،  معکــوس  مهاجــرت  اخیــراً 

تعمیــرات خــط گــرم جهــت تعمیــرات خطــوط 
ــی،  ــال خاموش ــدون اعم ــهری ب ــط ش ــار متوس فش
برق رســانی بــه روســتای جدیــد تنــگ محمــد 
اثــر ســیل ســال ۹۸ جابه جــا  حاجــی کــه در 
گردیــد بــا اعتبــار ۴۰۰ میلیــون تومــان، آغــاز احداث 
شــبکه جهــت جداســازی روســتاهای ســنگ ســفید، 
کهریــز، ملک آبــاد و درودگــران از شــبکه بــرق 
ــن  ــی، تامی ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۵۰ درص ــر ب مای
ــد و  ــداری جدی ــد و ۴  دام ــه جدی ــرق ۸ کارخان ب
۸ چــاه کشــاورزی جدیــد، رفــع حریــم شــبکه 
ــدان، نصــب  ــتای کی ــی روس ــار متوســط خروج فش
ــاالی  ــدی و ب ــی در کمربن ۱۰ دســتگاه پســت هوای

میــدان گل هــا و جنــب پــارک مــادر و رودکــی و ۳۰ 
ــی و  ــمالی و جنوب ــام آباد ش ــاب و اس ــری انق مت
ــانی  ــه، برق رس ــکار و دودانگ ــه ش ــوم و قلع بحرالعل
ــر  ــان دکت ــای خیاب ــری انته ــاغ ظف ــه ب ــه منطق ب
ــان  ــون توم ــغ حــدود ۴۵۰ میلی ــت، پرداخــت مبل آی
ــه  ــاورزی ک ــی و کش ــترکین صنعت ــه مش ــزه ب جای
ــته اند،  ــکاری داش ــرف هم ــت مص ــه مدیری در برنام
ــه  انجــام شــاخه زنی مســیر خطــوط ۲۰ کیلوولــت ب
ــدون  ــه اکیــپ خــط گــرم و ب ــر ب طــول ۲۲ کیلومت
اعمــال خاموشــی، آغــاز خدمــات غیرحضــوری 
ــات وســیع در  ــرق مــن و تبلیغ توســط اپلیکیشــن ب
ــر  ــب بن ــازی و نص ــای مج ــوص در فض ــن خص ای

در نقــاط مختلــف شــهر و مصاحبــه رادیویــی، رفــع 
ــاد،  ــتای دلی آب ــط روس ــار متوس ــبکه فش ــم ش حری
رفــع حریــم شــبکه فشــار متوســط روســتای 
ــم شــبکه فشــار متوســط  ــع حری ــب، رف ــزار جری ه
روســتاهای کان و تپــه مــوال، برق رســانی بــه 
ــر  ــک کیلومت ــداث ی ــا اح ــاری ب ــه ۳۲ هکت منطق
شــبکه فشــار متوســط، احــداث ۲.۵ کیلومتــر شــبکه 
فشــار ضعیــف بــا نصــب چــراغ و احــداث دو پســت 
ــی، بهینه ســازی شــبکه فشــار ضعیــف  ــع هوای توزی
روســتاهای الک آبــاد و شــیروان و حاجی آبــاد ده گاه، 
فعالیــت شــدید وصــول مطالبــات و رســاندن درصــد 
ــام  ــفند ۹۹ و انج ــد در اس ــدد ۱۰۳ درص ــه ع آن ب
ــر،  ــه فج ــادی در ده ــت جه ــزرگ خدم ــور ب مان
ــرت  ــد حض ــبت تول ــه مناس ــکاران ب ــل از هم تجلی
زهــرا )س( ، اهــدای خــون توســط همــکاران 
ــلیمانی،  ــهید س ــهادت ش ــالگرد ش ــبت س ــه مناس ب
انجــام تســت غربال گــری کرونــا از همــکاران، 
ــن  ــکاران در مراســم ۲۲ بهم شــرکت گســترده هم
ــی و برگــزاری تمــام  ــوری و خودروی به صــورت موت
ــا  ــال ب ــول س ــی در ط ــی و مذهب ــبت های مل مناس

ــتی«. ــای بهداش ــیوه نامه ه ــت ش رعای
ــن  ــدام ای ــت اق ــروژه  در دس ــه پ ــروی در ادام خس
برشــمرد: »رفــع حریــم  این گونــه  را  مدیریــت 
ــن  ــه محس ــتاهای گوش ــط روس ــبکه فشارمتوس ش
ــه طــول  ــو مقدســی ب ــی و نلخــاص و دهن ــن عل اب

۶ کیلومتــر«.

عملکرد برق دورود در سه ماهه پایانی سال 99

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دورود بــا ارائــه 
نظــارت  و  طراحــی  اداره  عملکــرد  گزارشــی 
ســال  چهــارم  ســه ماهه  در  مدیریــت  ایــن 
دســتگاه   2 »نصــب  برشــمرد:  این گونــه  را   ۹۹
چاالنچــوالن  جهــاد،  کــوی  در  ترانســفورماتور 
جهــت رفــع کاهــش تلفــات انــرژی و کاهــش 
ضعــف ولتــاژ و احــداث 2 هــزار متــر شــبکه فشــار 
ــه  ــب 8۰ اصل ــتایی و نص ــهری و روس ــف ش ضعی
ــد و  ــان جدی ــرای متقاضی ــف ب ــار ضعی ــه فش پای

جلوگیــری از اخــذ انشــعاب غیرمجــاز«.
اداره  عملکــرد  ادامــه  در  ســاجدی  عبدالــه 
عنــوان  ذیــل  شــرح  بــه  نیــز  را  بهره بــرداری 
ــدادی از مناطــق پرخطــر  ــم تع ــع حری نمــود: »رف
ــری از  ــر جلوگی ــتا به خاط ــهر و روس ــطح ش در س
خطــرات احتمالــی ناشــی از بــرق گرفتگــی، هــرس 
رضایــت  جهــت  بلنــد  درختــان  شــاخه زنی  و 
ــدار و جلوگیــری از  ــرق پای همشــهریان و تامیــن ب
ــر جهــت  ــداوم معاب ــد م اتصــال و خاموشــی، بازدی
ــر و  ــراغ معاب ــدد چ ــب 75 ع ــی، نص ــع خاموش رف

ــر«. ــراغ معاب ــتگاه چ ــرویس 87۰ دس س
وی در خصــوص عملکــرد دفتــر حقوقــی نیــز 
ــتا  ــهر و روس ــطح ش ــه س ــد روزان ــت: »بازدی گف
جهــت شناســایی و جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز 
ــا دســتور دادســتان و هماهنگــی  ــن ب ــت کوی و بی
پلیــس امنیــت، بازدیــد و شناســایی مناطــق پرخطر 
آن  اخطاریــه و صورت جلســه در  ارائــه  و  بــرق 
ــی  ــای ضایعات ــداوم از مغازه ه ــد م ــوص، بازدی خص
ســطح شــهر بــا اخــذ دســتور دادســتان و همــکاری 

نیــروی انتظامــی جهــت کشــف امــوال مســروقه و 
بازدارندگــی از خریــد توســط مال خرهــا، پیگیــری 
ــل  ــری ســنوات قب ــوازم اندازه گی ــوق ل اقســاط مع
ــا هماهنگــی قســمت  ــا 13۹8 ب از ســال  13۹5 ت
از  مطالبــات  وصــول  پیگیــری  و  مشــترکین 
طریــق صــدور اجرائیــات ثبــت و مســدود نمــودن 
ــل«. ــا وصــول کام ــکاران ت ــی بده حســاب های بانک

نیــز  را  اندازه گیــری  اداره  عملکــرد  ســاجدی 
ــتگاه  ــب 354 دس ــرد: »نص ــریح ک ــه تش این گون
ــه فاز و  ــور س ــتگاه کنت ــاز و 42 دس ــور تک ف کنت
ــاز  هم چنیــن تعویــض 115 دســتگاه کنتــور تک ف
و 12 دســتگاه کنتــور ســه فاز بــا توجــه بــه 

ــرق«. ــور ب ــود کنت کمب
ادامــه  بــرق شهرســتان دورود،  توزیــع  مدیــر 
داد: »عملکــرد تلفــات ایــن مدیریــت نزدیــک 
ــه  ــرار دارد و در زمین ــده ق ــن ش ــدف تعیی ــه ه ب
ــخت  ــکاران س ــا بده ــول ب ــات، وص ــول مطالب وص
ــدون  ــاری ۹4 و ب ــاه ج ــان بهمن م ــول در پای وص
ســخت وصــول 1۰۰ درصــد بــوده کــه ایــن نشــان 
از تــاش مســتمر همــکاران مشــترکین و حقوقــی 
ایــن مدیریــت داشــته اســت. ضمنــاً فــروش 
ــخوان  ــر پیش ــه دفت ــات ب ــایر خدم ــعاب و س انش

ــت«. ــده اس ــذار ش واگ
ــرق  ــال ب ــم فوتس ــرکت تی ــه ش ــان ب وی در پای
دورود در مســابقات دهــه فجــر اشــاره کــرد و 
گفــت: »ایــن تیــم در 4 ســال گذشــته یــک 
ــه  ــی در کارنام ــب قهرمان ــی و 3 نای ــوان قهرمان عن

خــود را دارد«.
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بــرق  توزیــع  مدیــر 
الیگــودرز  شهرســتان 
»بــا  داشــت:  اظهــار 
ی  ی هــا یز مه ر نا بر
ــات  ــده، اقدام ــام ش انج
ســه ماهه  در  زیــر 
در   ۹۹ ســال  چهــارم 
حــوزه بــرق شهرســتان 
صــورت  الیگــودرز 
»شــروع  گرفــت: 
برق رســانی  عملیــات 
ــز1- ــتاهای پ ــه روس ب

2-3  و شــبکه فشــار 
ــر  ــط 13 کیلومت متوس
و شــبکه فشــار ضعیــف 
5 کیلومتر و 5 دســتگاه 

ــد،  ــدام می باش ــت اق ــی  و در دس ــت هوای پس
به طــول  الــون  روســتای  بــه  برق رســانی 
شــبکه فشــار متوســط ۹.8 کیلومتــر و 1.3 
کیلومتــر شــبکه فشــارضعیف و 1 دســتگاه 
ــراغ  ــتگاه چ ــب 22 دس ــی و نص ــت هوای پس
آبگــزک  روســتای  بــه  برق رســانی  معابــر، 
ــر  ــط 5.۹ کیلومت ــار متوس ــبکه فش ــه ول ش ب
و 1.7 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و 1 
ــراغ  ــتگاه چ ــی و 35 دس ــتگاه پســت هوای دس
معابــر، برق رســانی بــه روســتای ســرکول 
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــول ۰.3 کیلومت به ط
ــه  ــانی ب ــی، برق رس ــت هوای ــتگاه پس و 1 دس
راهدارخانــه روســتای چالشــیر به طــول ۰.6 
ــر شــبکه فشــار متوســط و 1 دســتگاه  کیلومت
ــل اصــاح شــبکه فشــار  ــی، تکمی پســت هوای
بــه شــول آباد  متوســط مســیر سپیدشــت 
ــر شــبکه فشــار متوســط،  به طــول 12 کیلومت
شــروع عملیــات توســعه و اصــاح شــبکه 
ــول 5.6  ــش به ط ــه فرس ــط گردن ــار متوس فش
کیلومتــر و شــروع برق رســانی بــه مســکن 

ــودرز  ــاز 2 الیگ ــر ف مه
به طــول 1.1 کیلومتــر 
ــط  ــار متوس ــبکه فش ش
شــبکه  کیلومتــر   1 و 
 8۰ و  ضعیــف  فشــار 
ــر  ــراغ معاب ــتگاه چ دس
پســت  دســتگاه   ۹ و 

هوایــی«.
اصغــر ســرلک در ادامــه 
فعالیت هــای  ســایر 
را  شــده  انجــام 
برشــمرد:  این گونــه 
ــار  ــبکه فش ــل ش »تبدی
ضعیــف بــا ســیم مســی 
ــدار  ــل خودنگه ــه کاب ب
ــتایی  ــهری و روس در ش
به طــول 6۰ کیلومتــر، نصــب 12 دســتگاه 
سکشــن الیزر در ســطح شهرســتان، نصــب 
ــتان،  ــطح شهرس ــیونر در س ــتگاه سکس 7 دس
ــا  ــف ب ــر شــبکه فشــار ضعی احــداث 3 کیلومت
ــاط  ــر در نق ــراغ معاب ــتگاه چ ــب 347 دس نص
تاریــک ســطح شهرســتان، اصــاح شــبکه 
فشــار ضعیــف هوایــی روســتایی ۹.3 کیلومتــر، 
احــداث 3.5 کیلومتــر شــبکه فشــارضعیف 
جهــت مشــترکین جدیــد شــهری و روســتایی، 
احــداث 7 دســتگاه پســت هوایــی جهــت 
ــهری،  ــارضعیف ش ــبکه فش ــول ش ــش ط کاه
 35 به طــول  بحرانــی  فیدرهــای  تعمیــر 
کیلومتــر، تعویــض 5۰ دســتگاه کنتــور تک فــاز 
و ســه فاز ســطح شهرســتان بــا اعتبــار، شــروع 
ــه  ــه ناحی ــانی ب ــر برق رس ــب تی ــات نص عملی
صنعتــی چمــن ســلطان، شــروع عملیــات 
ــه  اصــاح شــبکه فشــار متوســط هوایــی گردن
ــای  ــر و پروژه ه ــول 7.6 کیلومت ــیخان به ط ش
نیرورســانی شــامل 7۹ پــروزه به طــول 16 

کیلومتــر و 7۹ دســتگاه پســت هوایــی«.

عملکرد سه ماهه زمستان مدیریت توزیع برق الیگودرز

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دلفــان در 
تشــریح عملکــرد ســه ماهــه ســوم ســال 
ــاش و کار  ــا ت ــت: »ب ــت گف ــن مدیری ۹۹ ای
در  تنهــا  زحمت کــش  همــکاران  جهــادی 
طــی 4 روز بــا احــداث بیــش از یک هــزار 
و 5۰۰ متــر شــبکه فشــار متوســط و 6۰۰ 
ــاغ  متــر شــبکه فشــار ضعیــف دو روســتای ب
میربــگ و احدآبــاد سرکشــتی بــا مجمــوع 25 

ــدند«. ــوردار ش ــرق خ ــت ب ــوار از نعم خان
بــه  هم چنیــن  حســن پوریان  فخرالدیــن 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــدود 5.5 کیلومت ــداث ح اح
ضعیــف و نصــب حــدود 5۰۰ دســتگاه چــراغ 
ــرایط  ــود ش ــا وج ــزود: »ب ــرد و اف ــاره ک اش
جهــادی  اقدامــی  در  زمســتانی  ســخت 
ــتاهای  ــراغ در روس ــتگاه چ ــداد 5۰۰ دس تع

شهرســتان نصــب گردیــد«.
وی در ادامــه بــه احــداث حــدود یــک کیلومتر 
ــوار شــهید  ــر داخــل بل شــبکه روشــنایی معاب
ــرد: »در  ــح ک ــود و تصری ــاره نم ــلیمانی اش س
ــف  ــع ضع ــای رف ــر پروژه ه ــارک فج ــه مب ده

و  میربــگ  شــهن آباد  روســتاهای  ولتــاژ 
کاظم آبــاد نورعلــی، وروشــت، مختارآبــاد و 
ــر  ــداث 1.5 کیلومت ــا اح ــام )ره( ب ــدان ام می
شــبکه فشــار متوســط و نیــز احــداث 6 واحــد 
پســت هوایــی 1۰۰ کیلوولــت آمپــر بــه 

رســید«. بهره بــرداری 
ــر این کــه وضعیــت  ــا تاکیــد ب حســن پوریان ب
روشــنایی معابــر شهرســتان در شــرایط بســیار 
ــاش  ــت: »ت ــار داش ــرار دارد، اظه ــی ق خوب
ــتان  ــع شهرس ــت توزی ــنل مدیری ــام پرس تم
دلفــان ایــن اســت کــه در ارائــه خدمــات بــه 

ــد«. مشــترکان کوتاهــی رخ نده
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دلفــان در 
پایــان بــه موضــوع خاموشــی ها اشــاره کــرد و 
گفــت: »از دیگــر اقدامات اساســی در راســتای 
کاهــش خاموشــی ها؛ اجــرای طــرح جهــادی 
ــوص  ــتان در خص ــات شهرس ــیج امکان ــا بس ب
ــن  ــه همی ــود ک ــه ب ــای منطق ــر فیدره تعمی
ــتان  ــی های شهرس ــد خاموش ــث ش ــر باع ام

ــد«. ــته باش ــی داش ــد کاهش رون

برق رسانی به دو روستای شهرستان دلفان با 25 خانوار

عملکرد زمستانی مدیریت توزیع2 برق شهرستان بروجرد

ــه  ــا ارائ ــرد ب ــتان بروج ــرق۲ شهرس ــع ب ــر توزی مدی
زمســتان  در  مدیریــت  ایــن  اقدامــات  گزارشــی 
برشــمرد: »اصــاح ۷۰۰  این گونــه  را  ســال جاری 
ــگ  ــاد رین ــت ایج ــط جه ــار متوس ــبکه فش ــر ش مت
ــر شــبکه  ــن فیدرهــای شــهری، احــداث ۳۰۰۰ مت بی
ــتایی،  ــهری و روس ــف ش ــاط مختل ــف نق ــار ضعی فش
فیــدر  روی  سکســیونر  دســتگاه  یــک  نصــب 
ــتگاه  ــب ۶ دس ــبکه، نص ــور ش ــت مان ــرم جه دره گ
ــاح  ــرم، اص ــتی و دره گ ــدر بهش کات اوت روی فی
ــط و  ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــازی ۴ کیلومت و بهینه س
ــورد پســت  ــره، اصــاح ۵۰ م تعویــض ۱۲۵ عــدد مق
هوایــی و اصــاح ۴۰ مــورد ارت حفاظتــی شــهری و 
روســتایی، تعویــض و تعمیــر ۹۵۰ دســتگاه روشــنایی 
معابــر، احــداث ۴۵۰ دســتگاه چــراغ روشــنایی، تعدیــل 
ــر به صــورت ۵۰  ۱۰۰۰ دســتگاه چــراغ روشــنایی معاب
درصــد، اصــاح و بهینه ســازی ۵۰۰ متــر شــبکه 
ــه  ــی ۱۳۵ اصل ــض و جابه جای ــف و تعوی ــار ضعی فش
ــه  ــبانه روزی مجموع ــاش ش ــف، ت ــار ضعی ــه فش پای
ــت  ــاه جه ــفند م ــرف اس ــران ب ــرداری در بح بهره ب
ضعیــف  و  متوســط  فشــار  شــبکه های  اصــاح 
شــهری و روســتایی و هم چنیــن اصــاح ده هــا مــورد 

ــره  ــی، مق ــه بتون ــر، پای پارگــی ســیم و تعویــض چمپ
معیــوب و شــاخه زنی، احــداث ۸ دســتگاه ترانــس 
ــروش ۶۴۶  ــف شــهری، ف ــاط مختل ــت نق ــد جه جدی
انشــعاب شــهری و روســتایی و هم چنیــن نصــب 
ــاز و ســه فاز و تعویــض ۱۱۸  ــور تک ف ۴۷۳ مــورد کنت

ــوب«.  ــور معی ــورد کنت م
ــات  ــه درخصــوص اقدام محمدرضــا خســروی در ادام
فرهنگــی مدیریــت توزیــع۲ بــرق شهرســتان بروجــرد 
ــا  ــزاری ب ــرد: »برگ ــوان ک ــل عن ــه شــرح ذی ــز ب را نی
ــاد و  ــی اعی ــی و مذهب ــبات مل ــی مناس ــکوه تمام ش
ــابقات  ــزاری مس ــت )ع(، برگ ــل بی ــهادت های اه ش
حــاج  شــهادت  ســالگرد  مناســبت  بــه  پیامکــی 
ــه دهــه فجــر، فضاســازی و  قاســم ســلیمانی و ایام ال
ــه  ــادی سراســری در ایام ال ــت جه ــور خدم انجــام مان
ــتان،  ــا حضــور مســئولین ارشــد شهرس ــه فجــر ب ده
برگــزاری حلقــه معرفتــی به مناســبت روز زن و والدت 
ــم  ــکاران خان ــل از هم ــرا )س( و تجلی ــرت زه حض
ــت  ــز خدم ــدازی می ــت، راه ان ــن مدیری ــاغل در ای ش
اختصاصــی و هم چنیــن نصــب، راه انــدازی و آمــوزش 
ــازی  ــن« و  فرهنگ س ــرق م ــردی »ب ــزار کارب نرم اف

ــن«. ــه مراجعی ــات غیرحضــوری ب ــه خدم ارائ

اقدامات سه ماه چهارم مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت

ــا  ــت ب ــتان کوهدش ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
چهــارم  ســه ماهه  عملکــرد  گزارشــی  ارائــه 
ســال ۹۹ ایــن مدیریــت را بــه شــرح ذیــل 
ــکربگ  ــتای ش ــرق روس ــن ب ــرد: »تامی ــوان ک عن
توه خشــکه بــا احــداث 2.3 کیلومتــر شــبکه 
ــت  ــتگاه پس ــک دس ــداث ی ــط و اح ــار متوس فش
ــبکه  ــر ش ــر و 18۰ مت ــت آمپ ــی 25 کیلوول هوای
ــرق روســتای  ــن ب ــر، تامی ــا معاب فشــار ضعیــف ب
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث 16۰ مت ــا اح ــر ب ــل فقی پ
متوســط و یــک دســتگاه پســت هوایــی 25 
کیلوولــت آمپــر و 6۰ متــر شــبکه فشــار ضعیــف، 
ــداد  ــه تع ــط ب ــار متوس ــوط فش ــرات خط تعمی
ــدد،  ــوزنی 32۰ ع ــره س ــض مق ــورد، تعوی 5۰ م
ــدد،  ــیلیکونی کششــی 12۰ ع ــره س ــض مق تعوی
ــداث 2  ــری، اح ــوز 33 س ــض کات اوت فی تعوی
ــض  ــگ، تعوی ــاط رین ــیونر در نق ــتگاه سکس دس
ســیم مســی بــه کابــل خودنگهــدار 15 کیلومتــر، 
شــاخه زنی درختــان در حریــم شــبکه فشــار 
ضعیــف 5.5 کیلومتــر،  بارگیــری پســت های 
توزیــع بــه تعــداد 45۰ پســت و تعــادل بــار 

پســت های توزیــع 83 پســت«.
احســان لطفــی، دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه 
بــرق  توســط همــکاران در مدیریــت توزیــع 
برشــمرد:  این گونــه  را  کوهدشــت  شهرســتان 
احــداث شــبکه و  قــرارداد  فقــره  »انعقــاد 3 
شــروع  پیمانــکاران،  بــا  هوایــی  پســت های 
بــه کار پارتیشــن بندی ســاختمان اداره اتفاقــات و 
عملیــات، صــدور 1۹ فقــره ســند اســترداد وجــه، 
ــادی  جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز به طــور جه
و مــداوم بــه تعــداد 31۰ مــورد، جمــع آوری 
ــه جریمــه و وصــول  برق هــای غیرمجــاز منجــر ب
ــهود 12  ــورد و مش ــهود 64  م ــورد )نامش 74 م
مــورد بــا ســند(، درصــد وصــول مطالبــات 
ــروش  ــداد ف ــد، تع ــتان 1۰6 درص ــه ماهه زمس س
انشــعاب 438 مــورد )دیمانــدی 2 مــورد، ســه فاز 
ــورد(،  ــاز 424 م ــادی تک ف ــورد و ع ــادی 12 م ع
تســت انشــعابات عــادی 3565 مــورد )1۰2 مــورد 
دیمانــدی و 3463 مــورد عــادی( و تعویــض 
کنتــور 116 مــورد )1۰6 مــورد عــادی و  1۰ 

ــدی(«. ــورد دیمان م
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شهرستان ها

اقدامات انجام شده برق پل دختر در سه ماهه پایانی سال جاری
بــرق  توزیــع  مدیریــت 
ــان  ــا بی ــر ب ــتان پل دخت شهرس
این کــه فصــل پایانــی ســال 
دو  اهمیــت  دارای  همیشــه 
ــتی  ــرا بایس ــت زی ــی اس چندان
بــه اهــداف و پیش بینی هــای 
الزم رســید و طرح هــا را بــه 
نتیجــه مطلــوب رســاند و بــرای 
ــاده  ــار آم ــا و اوج ب ــل گرم فص
ــی  ــت: »هدف ــار داش ــد، اظه ش
ــتان  ــات شهرس ــرای تلف ــه ب ک
شــده  پیش بینــی  پل دختــر 
ــت  ــا هم ــه ب ــود ک ــود ۹.16 ب ب
بــرق  مجموعــه  تــاش  و 
پل دختــر ایــن هــدف تــا پایــان 

ــا ادامــه  بهمــن امســال بــه 8.۰1 رســید کــه ب
پیگیری هــا مطمئــن هســتیم بــه هــدف نهایــی 

خواهیــم رســید«.
»ازجملــه  گفــت:  متش پــور  محمدطاهــر 
اقداماتــی کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در 
ســه ماهــه پایانــی ســال ۹۹ انجــام شــد نصــب 
233 فقــره لــوازم اندازه گیــری شــامل 215 
ــعاب  ــورد انش ــاز، 11 م ــعاب تک ف ــورد انش م
ســه فاز و 7 مــورد انشــعاب دیمانــدی بــود. 
ــامل  ــور ش ــره کنت ــت 865 فق ــن تس هم چنی
ــورد  ــادی و 65 م ــور ع ــت کنت ــورد تس 8۰۰ م
کنتــور دیمانــدی ازجملــه اقدامــات حــوزه 

می باشــد«. اندازه گیــری 
ــع آوری  ــورد و جم ــه برخ ــزود: »در زمین وی اف
مــورد   82 تعــداد  غیرمجــاز  انشــعاب های 
انشــعاب غیرمجــاز شناســایی شــده کــه از میان 
آن 53 مــورد انشــعاب غیرمجــاز نامشــهود و 2۹ 
ــری  ــس از پیگی ــه پ ــد ک ــورد مشــهود بوده ان م
الزم ضمــن برخــورد قانونــی بــا افــراد خاطــی، 
انشــعابات  و  دریافــت  مصــوب  جریمه هــای 

ــد«. ــاح گردیدن ــاز اص غیرمج
»در ســه ماهه  کــرد:  متش پــور خاطرنشــان 
گذشــته 21۹ انشــعاب جدیــد بــه فــروش 
ــات  ــول مطالب ــه وص ــت و در زمین ــیده اس رس
رشــد چشــم گیری حاصــل گردیــد کــه بــا 
ــل  ــتان در فص ــرق شهرس ــه ب ــاش مجموع ت
پاییــز و زمســتان شــاهد میانگیــن وصــول 145 
ــب  ــه موج ــم ک ــت بودی ــن مدیری ــدی ای درص
افزایــش وصــول ســالیانه تــا 1۰5 درصــد 

ــد«. گردی
خدمــات  زمینــه  در  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــدار 2 کیلومت ــاختی، مق زیرس
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــط و 4 کیلومت متوس
ــتان  ــطح شهرس ــدار در س ــل خودنگه ــا کاب ب
ــود  ــت بهب ــزود: »جه ــت، اف ــده اس ــداث ش اح
دســتگاه   3 تعــداد  شــبکه  ولتــاژ  کیفیــت 
 2 و  آمپــر  کیلوولــت   315 ترانســفورماتور 
ــر  ــت آمپ ــفورماتور 2۰۰ کیلوول ــتگاه ترانس دس
ــب  ــتان نص ــن شهرس ــهری ای ــدوده ش در مح

ــت«. ــده اس ش

ــر  ــرق پل دخت ــع ب ــر توزی مدی
ــاح  ــوزه اص ــه داد: »در ح ادام
 86 روی  بــر  بهینه ســازی  و 
دســتگاه ترانســفورماتور هوایــی 
انجــام  تعمیــرات  عملیــات 
شــده کــه ضمــن رفــع معایــب 
و مشــکات مربوطــه از بــروز 
خاموشــی های  و  خســارت 
جلوگیــری  مــدت  طوالنــی 
متــر   34۰۰ آمــد.  به عمــل 
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــاح ش اص
و 835۰۰ متــر شــبکه فشــار 
متوســط و هم چنیــن تعمیــرات 
ــر  ــنایی معاب ــراغ روش 146۰ چ
ــهری و  ــق ش ــق مختل در مناط
ــن  ــات ای ــایر اقدام ــوان از س ــتایی را می ت روس
مدیریــت در جهــت اصــاح و بهینه ســازی 

شــبکه و پایــداری آن عنــوان کــرد«.
ایــن مدیــر شهرســتانی تصریــح کــرد: »جهــت 
بــروز حادثــه  و  برق گرفتگــی  از  جلوگیــری 
ــده  ــام ش ــم انج ــع حری ــورد رف ــداد 18 م تع
ــی جهــت  ــور ایمن ــزاری 2 دوره مان اســت؛ برگ
بــاال بــردن ســطح ایمنــی کارکنــان بــا موضــوع 
ــه  ــا بحــران و  زلزل ــه ب ایمنــی و آمادگــی مقابل
و بایــای طبیعــی از دیگــر اقدامــات ایــن 

مدیریــت در بــازه مذکــور می باشــد«.
وی در خصــوص برق رســانی روســتایی نیــز 
ــه تخــت  ــه منطق ــروژه برق رســانی ب گفــت: »پ
چــان به طــول قریــب بــه 2۰ کیلومتــر یکــی از 
ــتایی  ــانی روس ــای برق رس ــن پروژه ه بزرگ تری
ــرح  ــود، ط ــی ش ــوب م ــتان محس ــتان لرس اس
برق رســانی بــه روســتاهای منطقــه تخــت 
چــان بــا پیشــرفت فیزیکــی 6۰ درصــدی 
ــال  ــت در ح ــن مدیری ــط ای ــت توس ــا جدی ب

ــت«. ــری اس پیگی

ــان  ــا بی ــکان ب ــتان رومش ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
این کــه بــا مســاعدت مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان لرســتان اقدامــات بســیار خوبــی در حــوزه 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــام ش ــتان انج ــانی در شهرس برق رس
ــه رشــد توســعه در  ــد رو ب داشــت: »امیدواریــم کــه رون

ــد«. ــه یاب ــتان ادام شهرس
مهــرداد حیدری کیــا بــا بیــان این کــه بــا عنایــت 
از ۴.۸ کیلومتــر  بیــش  مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
شــبکه در بخــش در شــهری و ر روســتایی احــداث شــده 
اســت، عنــوان کــرد: »بــا ایــن اقــدام بخــش زیــادی از 
ــد«. ــع گردی ــانی مرتف ــوزه برق رس ــردم در ح ــکات م مش

وی بــا اشــاره بــه موضــوع جمــع آوری برق هــای 
غیرمجــاز گفــت: »در طــول ســه ماهــه زمســتان گــروه 
ــد  ــایی کردن ــعاب شناس ــاز ۱۲۳ انش ــای غیرمج برق ه
کــه توســط گــروه عملیاتــی جمــع آوری و جریمــه 

ــدند«. ش
حیدری کیــا بــا بیــان این کــه در مــدت مذکــور ۵ 
ــه  ــد ک ــتان نصــب ش ــرق در شهرس ــس ب ــتگاه تران دس
ــتا  ــهر و روس ــای ش ــاری ترانس ه ــول ب ــکات ف مش
ــدت  ــن م ــرد: »در همی ــوان ک ــده اســت، عن ــع گردی رف
ــت  ــرار گرف ــتور کار ق ــر در دس ــراغ معاب ــه چ نصــب پای
ــهر و  ــراغ در ش ــتگاه چ ــش از ۳۵۰ دس ــب بی ــه نص ک
روســتا و هم چنیــن ســرویس ۵۲۰ دســتگاه چــراغ معابــر 

ــده اســت«. ــام ش انج

احداث بیش از 4.8 کیلومتر 
شبکه برق در رومشکان 

نگاهي به بیش از چهاردهه برق رساني به روستاها؛
برق رسانی روستایی در ایران 20 درصد باالتر از میانگین جهانی

ــاب  ــروزي انق ــس از پی ــال پ ــل و دو س چه
اســامي، آمــار روســتاهاي بــرق دار کشــور 

بیــش از 13 برابــر افزایــش یافــت.
ــرو  ــانی وزارت نی ــگاه اطاع رس ــزارش پای به گ
ــت  ــان گر آن اس ــا نش ــي آماره ــاون(، بررس )پ
کــه  آمــار روســتاهاي بــرق دار کشــور از 4 
هــزار و 367 روســتا در ســال 57 بــه 57 هــزار 
ــت. ــیده اس ــر رس ــال حاض ــتا در ح و 644 روس

ایــن آمــار بیان گــر آن اســت کــه در ایــن 
روســتاهاي  تعــداد  ســال ها،  ایــن  طــول 
ــش  ــر افزای ــش از 13 براب ــور بی ــرق دار کش ب

ــت. ــه اس یافت
همیــن آمــار نشــان می دهــد کــه تعــداد 
ــرق دار کشــور از ابتــداي انقــاب  روســتاهاي ب
ــتا  ــزار و 641 روس ــه 54 ه ــرداد ۹2، ب ــا م ت
رســید کــه ایــن آمــار در پایــان دي مــاه 
ــش  ــتا افزای ــزار و 644 روس ــه 57 ه ــال ب امس

ــت. ــه اس یافت

برق رســاني  اســت،  حاکــی  گــزارش  ایــن 
ــور  ــوار در کش ــاالي 2۰ خان ــتاهاي ب ــه روس ب
صنعــت  هم اکنــون  و  رســیده  اتمــام  بــه 
بــرق در حــال برق رســاني بــه روســتاها و 
ــت.  ــوار اس ــر از 1۰ خان ــکونت گاه هاي کمت س
ــده  ــرق دار ش ــتاهاي ب ــداد روس ــن تع هم چنی
توســط سیســتم هاي خورشــیدي نیــز تــا 

ــت. ــیده اس ــتا رس ــه 241 روس ــون ب کن
ــه  ــاني ب ــار برق رس ــي آم ــال بررس ــن ح در عی
روســتاها در جهــان و ایــران از فاصلــه معنــادار 
بیــش از 2۰ درصــدي ایــران بــا میانگیــن 
جهانــي حکایــت دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــا  ــتاها در دنی ــه روس ــاني ب ــن برق رس میانگی
 ۹۹.7 ایــران  در  و  درصــد   7۹ هم اکنــون 
ــاي  ــار از تاش ه ــن آم ــه ای ــت ک ــد اس درص
صــورت گرفتــه بــراي روشــنایي بخشــیدن 
ــور  ــر کش ــان در سراس ــاي هم وطن ــه خانه ه ب

حکایــت دارد.

تولید 1882 مگاوات ساعت انرژی پاک در لرستان

بــا نصــب ۸۶ واحــد تولیــد انــرژی خورشــیدی خانگــی 
۱۸۸۲ مــگاوات ســاعت بــرق تــا دی مــاه ۹۹ تولیــد و 

بــه شــبکه بــرق تزریــق شــده اســت.
ــرق اســتان لرســتان در  ــع ب ــل شــرکت توزی مدیرعام
ایــن خصــوص اظهــار داشــت: »۷۱۳.۵ کیلــو وات 
ــه از ۸۶  ــد ک ــتان می باش ــده در اس ــت نصب ش ظرفی
ــد  ــزان تولی ــن می ــرژی خورشــیدی ای ــد ان ــد تولی واح
ــت«. ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــبکه سراس ــار ش و در اختی

ــد،  ــزان تولی ــن می ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ــدون خودنی فری
افــزود: »از انتشــار ۱ میلیــون و ۲۰۴ هــزار و ۵۳۲ 
ــزار  ــت ۴۱۴ ه ــدر رف ــه ای و ه ــرم گاز گلخان کیلوگ
و ۵۸ لیتــر آب جلوگیــری و هم چنیــن از مصــرف 
ــده  ــی ش ــب گاز صرفه جوی ــزار و ۹۸۳ مترمکع ۵۲۶ ه

ــت«. اس
ــی  ــای آفتاب ــداد روزه ــه تع ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
تصریــح  می باشــد،  روز   ۳۰۰ حــدوداً  لرســتان  در 
کــرد: »اســتفاده از ظرفیــت نیروگاه هــای خورشــیدی 
عاوه بــر پــاک مانــدن محیــط زیســت از هــدر رفــت 
ــم  ــع مه ــک منب ــوان ی ــیلی به عن ــوخت های فس س

ــد«. ــری می نمای ــدادادی جلوگی ــرژی خ ــد ان تولی

ــد  ــرق تولی ــد ب ــرای خری ــه ب ــان این ک ــا بی ــا ب خودنی
شــده از ایــن نــوع نیروگاه هــا تضمیــن ۲۰ ســاله 
وجــود دارد، گفــت: »هــر دو مــاه یک بــار درآمــد 
ــه  ــده ب ــای پراکن ــن نیروگاه ه ــب ای ــل از نص حاص
حســاب آن هــا واریــز می گــردد و باتوجــه بــه این کــه 
ــال  ــش از ۲۰ س ــا بی ــن پنل ه ــد ای ــر مفی ــول عم ط
می باشــد، می توانــد منبــع درآمــد بســیار خوبــی 
بــرای مشــترکینی باشــد کــه بــا یــک ســرمایه گذاری 

ــد«. ــت نماین ــی دریاف ــی خوب ــود تضمین ــم، س ک
وی در پایــان برخــی از مزایــای اســتفاده از پنل هــای 
خورشــیدی را بــه شــرح ذیــل برشــمرد: »حفــظ 
محیــط زیســت و عــدم ایجــاد آلودگــی، طــول عمــر 
مفیــد بــاال بیــش از ۲۰ ســال، قابلیــت اطمینــان بــاال 
ــای متحــرک مکانیکــی،  ــل نداشــتن بخش ه ــه دلی ب
پدافنــد  کاربــرد  آب،  و  ســوخت  مصــرف  عــدم 
ــهولت  ــتغال زایی، س ــرق، اش ــت ب ــل در صنع غیرعام
ــن  ــاط و هم چنی ــر نق ــدازی در اکث ــب و راه ان در نص
ــانی  ــروی انس ــده و نی ــزات پیچی ــه تجهی ــازی ب بی نی
متخصــص و کاهــش تلفــات و پیــک شــبکه های 

ــرق«. ــال ب انتق
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فرهنگی

ســالگرد  یکمیــن  بــا  هم زمــان 
ــلیمانی،  ــم س ــاج قاس ــهادت ح ش
ــردار  ــادواره س ــس ی ــگاه عک نمایش
دل هــا در محــل حــوزه ســتادی 

ــد. ــا گردی ــتان برپ ــرق لرس ب
ــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی  ب
لرســتان،  بــرق  توزیــع  شــرکت 
احتــرام  و  پاس داشــت  به منظــور 
قاســم  شــهید  واالی  مقــام  بــه 
ســلیمانی، نمایشــگاه عکــس بــا 
هــدف تجدیــد خاطــرات و انعــکاس 
در  دل هــا  ســردار  دالوری هــای 
بــرق  توزیــع  شــرکت  ورودی 

لرســتان برپــا گردیــد.
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــار  ــن نمایشــگاه، اظه ــد از ای لرســتان در بازدی
داشــت: »اخــاص وجــودی حــاج قاســم و 

جامعیــت ایــن شــخصیت کم نظیــر ســبب 
شــد از یــک شــخص بــه یــک مکتــب تبدیــل 
شــود، مکتبــی کــه رهــرو مــردم مبــارز و آزاده 

می باشــد«.

فریــدون خودنیــا افــزود: »بایــد 
همــواره در زنــده نگه داشــتن 
گام  و  یــاد شــهید ســلیمانی 
کــه  مســیری  در  برداشــتن 
ــاش  ــوده ت ــیم نم ــان ترس ایش
ــود را  ــوان خ ــام ت ــم و تم کنی
بــه کار ببندیــم تــا ادامــه دهنــده 
ــیم«. ــان باش ــب ایش راه و مکت

ــگاه  ــن نمایش ــت ای ــی اس گفتن
ــط  ــر رواب ــت دفت ــه هم ــه ب ک
فرهنگــی  شــورای  عمومــی، 
مهندســین  بســیج  و  دینــی 
ــزار  ــتان برگ ــرق لرس ــت ب صنع
ــب  ــا در نظــر گرفتــن تمامــی جوان ــده، ب گردی
خصــوص  در  بهداشــتی  پروتکل هــای  و 
ــرای  ــا و در فضــای مناســب ب ــا کرون ــارزه ب مب

اســت. شــده  ایجــاد  بازدید کننــدگان 

برپایی نمایشگاه عکس یادواره سردار حاج قاسم سلیمانی

تقدیر فرماندار مرکز لرستان 
از مدیریت توزیع برق 2 

شهرستان خرم آباد 
در پی کسب مقام برتر 
در حوزه عفاف و حجاب

ــانی  ــر افش ــم عط ــر مراس ــارک فج ــه مب ــبت ده به مناس
و غبارروبــی گلــزار شــهدای شهرســتان خرم آبــاد بــا 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــان ش ــل و کارکن ــور مدیرعام حض

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــتان لرس ــرق اس ب
ــک  ــا تبری ــن ب ــن آیی ــتان در ای ــرق لرس ــل ب مدیرعام
فرارســیدن دهــه فجــر و پیــروزی انقــاب اســامی 
ــزار شــهدا  ــی و عطرافشــانی گل ــار داشــت: »غبارروب اظه
جلــوه ســپاس از انســان های بزرگــی اســت کــه بــا خــون 
خــود غبــار ظلــم و وابســتگی را از چهــره ایــران اســامی 

ــد«. زدودن
ــام  ــاد و ن ــتن ی ــده نگه داش ــزود: »زن ــا اف ــدون خودنی فری
ــن  ــه ای ــد، چراک ــا باش ــد از اولویت ه ــواره بای ــهدا هم ش
ــد«. ــا نشــان می دهن ــه م ــزان راه درســت و مســیر را ب عزی

بــا  و  درختــکاری  روز  به مناســبت 
ــران  ــی از مدی ــل، جمع ــور مدیرعام حض
ــرکت  ــنل ش ــدادی از پرس ــتادی و تع س
ــرق اســتان لرســتان به همــراه  توزیــع ب
مظفــر افشــار )پــدر بلــوط ایــران( 
ــگاه  ــال در تفرج ــه نه ــداد 300 اصل تع
گردشــگری بــام لرســتان کاشــته شــد.

اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن مراســم و در جمــع  لرســتان در حاشــیه ای
ــکاری،  ــه درخت ــک هفت ــا تبری ــگاران ب خبرن
اظهار داشــت: »ترویــج فرهنگ درختــکاری در 
واقــع کمــک بــه تامیــن هــوای پــاک و ســالم 

ــالت  ــک رس ــت ی ــوان گف ــت و می ت اس
بــرای همــه ماســت و هرکــدام از 

مــا وظیفــه داریــم ایــن امــر 
را در حــد تــوان خــود 

ــم«. ــام دهی انج
بــا  خودنیــا  فریــدون 
این کــه  بــه  اشــاره 

آبادانــی  و  درختــکاری 
از دســتورات دیــن مبیــن 

اســام می باشــد، گفــت: »بایــد بــا 
توجــه بــه ایــن آموزه هــا و اهمیــت 

درختــکاری و تأثیر 
آن  زیــاد 

ر  د

میــن  تا

ــاش  ــاک ت ــوای پ ه
ــن  شــود ای

ــر  ام

ــه  ب
یــک 

ــگ  فرهن

مــی  عمو

تبدیــل  جامعــه  در 
تــا  شــود 
ــم  ه

از  خودمــان 
ثمــرات آن  اســتفاده کنیــم و 
ــرکات  ــده از ب ــل های آین ــم نس ه

شــوند«. بهره منــد  آن 
وی گفــت: »امــروز نیــز 
3۰۰ اصلــه نهــال کــه 
تعــدادی از آن هــا مزیــن 
به نــام شــهدای بــرق و 
ــواده شــهدای پرســنل  خان
ــط  ــود توس ــتان ب ــرق لرس ب
همــکاران بــرق اســتان کاشــته 
شــد کــه امیدواریــم بــا ایــن اقــدام 
توانســته باشــیم گام کوچکــی در راســتای 
فرهنگ ســازی ایــن امــر مهــم برداریــم«.

در ادامه ایــن مراســم مظفــر افشــار )پــدر 
ــل و  ــی از مدیرعام ــا قدردان ــران( ب ــوط ای بل
پرســنل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان، 
توضیحاتــی در مــورد جغرافیــای اســتان و 
اهمیــت درختــکاری ارائــه نمــود و اظهــار 
ــندانه  ــر خداپس ــن ام ــم ای ــت: »امیدواری داش
ــه  ــه نهادین ــل در جامع ــر از قب ــر روز بیش ت ه
ــده ســبز ســرزمین مان ســهیم  شــود و در آین

ــیم«. باش

کاشت 300 اصله نهال توسط مدیریت و پرسنل شرکت توزیع برق استان لرستان

عطرافشانی و غبارروبی
مزار شهدا به مناسبت دهه فجر

به مناســبت دهــه فجــر؛ مدیرعامــل، معاونــت منابــع 
ــر  ــر حراســت و مدی ــر دفت ــده بســیج، مدی انســانی، فرمان
ــد و  ــکار بازدی ــهدای هم ــواده ش ــی از خان ــط عموم رواب

ــد. ــی نمودن قدردان
ــهید  ــواده ش ــی از خان ــاس قدردان ــه پ ــا ب ــدون خودنی فری
ســعید مــرادی کــه نمونــه بــارزی از اســوه های اســتقامت 
ــن  ــع ای ــت در جم ــه اس ــاد جامع ــرای آح ــداری ب و پای
عزیــزان حضــور یافــت و بــا اهــدای لــوح تقدیــر از آن هــا 

ــد. ــی نمودن قدردان
مدیرعامــل بــرق لرســتان در جمــع خانــواده شــهید 
ــا اهــدای خــون خــود  ــرادی اظهــار داشــت: »شــهدا ب م
ــیدند  ــم بخش ــاب را تحکی ــای انق ــا و آرمان ه ارزش ه
ــک  ــوان ی ــتگی را به عن ــار و از خودگذش ــگ ایث و فرهن

ــد«. ــج دادن ــه تروی ــل در جامع اص
خودنیــا ادامــه داد: »وجــود خانــواده معظــم شــهدا و صبــر 
و پایــداری آنــان باعــث برکــت بــرای نظــام اســت و همــه 
ــود  ــرای خ ــان را ب ــکیبایی آن ــتقامت و ش ــد اس ــران بای ای

الگــو قــرار دهیــم«.

تجلیل از خانواده شهدا 
به مناسبت دهه فجر

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
توزیــع بــرق اســتان لرســتان در پــی حادثــه ای 
ــت  ــرای یکــی از پرســنل ســیم بان مدیری ــه ب ک
ــد،  ــش آم ــان پی ــتان دلف ــرق شهرس ــع ب توزی
ــجاع  ــد و ش ــیم بان متعه ــجاعی« س ــد ش »مجی
ایــن مدیریــت بــا انجــام اقدامــات اولیــه احیــای 
قلبــی و ریــوی باعــث جلوگیــری از اتفــاق 
ــد کــه  ــرای همــکار خــود گردی ــی ب ناگــوار جان
ایــن موضــوع  از محاســن برگــزاری کاس هــای 
منظــم آمــوزش کمک هــای اولیــه بــه فــرد 
ــت  ــه درخواس ــه ب ــد ک ــده می باش ــه دی حادث
دفتــر ایمنــی شــرکت در طــول ســال بــا دعــوت 
از کارشناســان اورژانــس و هــال احمــر در 
ســطح مدیریت هــای توزیــع  اســتان برگــزار 

می گــردد.
 ایــن گــزارش حاکــی اســت، بــه همیــن منظــور 
ــرق  ــع ب ــرداری شــرکت توزی ــر بهره ب ــر دفت مدی
ــرکت  ــل ش ــی از مدیرعام ــه نمایندگ ــتان ب لرس
بــا حضــور در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان 
ــد  ــکار متعه ــر از هم ــوح تقدی ــدا ل ــان و اه دلف

ــل آورد. ــی به عم ــت قدردان ــن مدیری ای

تقدیر مدیرعامل برق لرستان 
از سیم بان نورآبادی
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معرفی ورزشکار

ــط  ــناس رواب ــد«، کارش ــعود صفربیرانون »مس
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــتادی ش ــوزه س ــی ح عموم
ــی  ــدرک تحصیل ــا م ــد 137۰ ب ــتان و متول لرس
فعالیــن  از  سیاســی  علــوم  ارشــد  کارشــناس 
می باشــد. لرســتان  اســتان  در  ورزش  مدیریــت 

از ســوابق مدیریتــی ایــن فعــال ورزشــی می تــوان 
ــگاه  ــت باش ــرد: سرپرس ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ب
فوتبــال بهــاران در مســابقات فوتبــال اســتان 
لرســتان در ســال 138۹، مدیــر و سرپرســت 
ــت و  ــهید آزادبخ ــی ش ــی، ورزش ــگاه فرهنگ باش
ــم  ــن تی ــا ای ــف ب ــن مختل کســب مقام هــا و عناوی
ــی ســوپر لیــگ اســتان و کســب  ــه قهرمان از جمل
ــال از  ــوری فوتس ــابقات کش ــور در مس ــواز حض ج
ــم  ــت تی ــر و سرپرس ــا 13۹6، مدی ــال 13۹3 ت س
در  حضــور  و  خرم آبــاد  بیران جــوان  فوتســال 
مســابقات لیــگ اســتان در ســال 13۹7، مســئول 
موی تــای  ورزشــی  رشــته  فرهنگــی  کمیتــه 
فرهنگــی  کمیتــه  مســئول   ،13۹8 ســال  در 
ــال  ــتان در س ــتان لرس ــی اس ــای همگان ورزش ه
ــال  ــه فوتب ــره مدرس ــت مدی ــو هیئ 13۹۹ و عض

ایرانیــان در ســال 13۹۹.
ــناخته  ــوان و ش ــای ج ــد از چهره ه ــر بیرانون صف
شــده مدیریــت ورزشــی در ســطح اســتان لرســتان 
ــت  ــز فعالی ــی نی ــای فرهنگ ــه در حوزه ه ــت ک اس

گســترده ای دارد.     

معرفی ورزشکار

ــکار  ــنل ورزش ــا«، از پرس ــه دانش نی »صحبت ال
ــرق اســتان لرســتان کــه در رشــته  ــع ب شــرکت توزی

ــد. ــت می نمای ــودو فعالی ج
وی دارای کمربنــد مشــکی دان ۴ اســت و مربــی 

درجــه ۲ کشــور می باشــد.
بهمــن   ۲۲ باشــگاه  در   ۱۳۷۱ ســال  از  را  جــودو 
ــال ۱۳۷۶  ــار در س ــرای اولین ب ــروع و ب ــاد ش خرم آب
در مســابقات کشــوری حضــور پیــدا کــرد و تــا ســال 

ــت. ــت داش ــه فعالی ــن عرص ۱۳۹۰ در ای
ــب  ــه کس ــق ب ــل موف ــد فاص ــن ح ــا در ای دانش نی
مدال هایــی در ســطوح مختلــف قهرمانــی شــد. 
بزرگ ســاالن  و  نوجوانــان  قهرمــان  ازجملــه 
دانش آمــوزان،  قهرمــان  کشــور،  )منطقــه ای( 
المپیــاد  کشــور،  مســلح  نیروهــای  و  ارتش هــا 
ــور. ــری و آزاد کش ــجویان سراس ــوزی و دانش دانش آم

جــودو  ســرمربی  به عنــوان   ۱۳۹۱ ســال  در  وی 
لرســتان و دبیــر هیئــت جــودو اســتان انتخــاب شــد و 
ــان  ــاالن و نوجوان ــای نونه ــا تیم ه ــر ب ــوان مدی به عن
ــد.  ــوری گردی ــه ای و کش ــابقات منطق ــان مس قهرم

ــا  ــت ب ــدوار اس ــتانی امی ــده لرس ــکار ارزن ــن ورزش ای
ــه پتانســیل جــودو در ایــن اســتان و تمایــل  توجــه ب
هنرجویــان ایــن رشــته ورزشــی بــا نشــاط و زیبــا کــه 
ــر المپیــک، شــاهد شــکوفایی  ــه هن معــروف اســت ب
ــی  ــی و بین الملل مجــدد جــودو لرســتان در ســطح مل

باشــد.

معرفی ورزشکار

ــاه ۱۳۶۲  ــت م ــد اردیبهش ــد« متول ــن بیرانون »امی
بدنــی  تربیــت  ارشــد  دارای مــدرک کارشــناس  و 

. شــد می با
فوتبــال را از ســال ۸۱ و آموزشــگاه شــروع کــرد و 
قهرمانــی آموزشــگاه های اســتان در ســال ۸۱ و ۸۲ 

را در کارنامــه دارد.
ــت  ــرکت نف ــم ش ــتان و تی ــگ اس ــه لی ــپس ب وی س
ــال  ــلیمانی فوتب ــز س ــوم عزی ــر مرح ــر نظ ــت و زی رف

ــود. ــاز نم ــمی آغ ــورت رس ــود را به ص خ
ســال ۸۵ وارد تیــم اول لرســتان یعنــی خیبــر خرم آبــاد 

شــد و تــا ســال ۹۰ در ایــن تیــم تــوپ زد.
ــری  ــا مربی گ ــت و ب ــاک پیوس ــه دارت ــال ۹۱ ب در س
ســعید ســپهوند همــراه بــا ایــن تیــم بــه لیــگ دســته 
ــم  ــه تی ــد ب ــال بع ــرد. یک س ــود ک ــور صع دوم کش
ــازی  ــگ ۲ کشــور ب ــس لرســتان پیوســت و در لی داتی

کــرد.
از ســال ۹۳ و بــا روی کار آمــدن دوبــاره تیــم خیبــر در 
خدمــت ایــن تیــم بــود و در ســال ۹۴ بــا ایــن تیــم بــه 
لیــگ یــک کشــور صعــود کــرده و در ایــن مســابقات 

حاضــر شــد.
ســال های ۹۵ و ۹۶ در لیــگ یــک کشــور بــازی کــرد 
و تــا ســال ۹۸ فوتبــال را در ایــن تیــم ادامــه داد و در 
پایــان ســال ۹۸ بــه فوتبــال حرفــه ای خــود پایــان داد.

ــمندی  ــان ارزش ــاگردی مربی ــار ش ــن افتخ ــن بی در ای
ــعید  ــه، س ــد جاودان ــد، احم ــون بهارون ــون همای هم چ
عزیــز  مرحــوم  حســین بیگی،  حســن  ســپهوند، 

ســلیمانی و غــام زینی ونــد را داشــت.

معرفی ورزشکار

 ۱۳۶۲ ســال  متولــد  خضــری«  »روزبــه 
دارای مــدرک مهندســی بــرق قــدرت گرایــش 
کارمنــد  و  بــرق؛  توزیــع  و  انتقــال  شــبکه های 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان می باشــد.

وی فرزنــد پــدری قهرمــان و از مربیــان نامــی 
ــت  ــه خدم ــت ک ــی اس ــته دومیدان ــور در رش کش

ــود. ــی نم ــته ورزش ــن رش ــه ای ــی ب بزرگ
ــدرش  ــر نظــر پ ــای ورزش خــود را زی خضــری الفب

ــت. ــری آموخ ــی خض ــتاد عل ــاد اس زنده ی
وی خــود یکــی از قهرمانــان ملــی ایــران در رشــته 

ــی( می باشــد. ــاپ دیســک )دو میدان پرت
ذیــل  شــرح  بــه  قهرمانــی خضــری  عناویــن 
می باشــد: قهرمــان نوجوانــان کشــور ســال ۷۹، 
ــال های ۷۹  ــور در س ــگاه های کش ــان آموزش قهرم
و ۸۰، قهرمــان جوانــان کشــور ســال ۸۰، نفر ششــم 
ــان  ــای جوان ــدال ط ــال ۸۱، م ــیا س ــان آس جوان
ــز در  ــدال برن ــن ۲۰۰۱، م ــور اوکرای ــان در کش جه
ــهمیه  ــب س ــن ۲۰۰۲ و کس ــا در اوکرای ــام یالت ج
مســابقات جهانــی، مقــام ســوم بزرگ ســاالن ســال 
۸۲ در تهــران، قهرمــان دانشــجویان کشــور از ســال 
ــوف  ــابقات کازان ــارم در مس ــام چه ــا ۸۷، مق ۸۲ ت
بزرگ ســاالن  ســوم  مقــام   ،۲۰۰۵ قزاقســتان 
مســابقات  ســتاره  و   ۲۰۰۲ اوکرایــن  کشــور  در 
ــا  ــدال ط ــب دو م ــا کس ــال ۸۳ ب ــجویان س دانش
در پرتــاب دیســک و وزنــه و نقــره پرتــاپ چکــش 

ــهد. در مش

ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــبت چه به مناس
ــای  ــر  برنامه ه ــه فج ــه مبارک ــه ده ــامی و ایام ال اس
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــطح ش ــی در س ــی و ورزش فرهنگ

ــزار شــد. ــرق اســتان لرســتان برگ ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق 
ــالگرد  ــن س ــل و دومی ــبت چه ــتان، به مناس ــتان لرس اس
پیــروزی انقــاب اســامی و ایام الــه دهــه مبارکــه فجــر 
مســابقات ورزشــی کوه پیمایــی و طناب کشــی، دارت، 
دال پــان و فوتبــال ویــژه آقایــان و مســابقه دارت ویــژه 

ــد. ــزار گردی ــران برگ خوه
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــی و دین ــورای فرهنگ ــر ش دبی
اســتان لرســتان ضمــن تبریــک فرارســیدن ایام الــه 
ــامی،  ــاب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــر و پی ــه فج ده
ــابقات  ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ــت: »ه ــار داش اظه
ایجــاد انگیــزه و نشــاط در بیــن پرســنل شــرکت توزیــع 
ــه اســتقبال پرشــور همــکاران  ــا توجــه ب می باشــد کــه ب
ایــن مســابقات بــا رعایــت کلیــه پروتکل هــای بهداشــتی 

ــد«. ــزار گردی برگ
ــش  ــابقات در بخ ــن مس ــت: »ای ــدری زاد گف ــدی حی مه

ــی، دارت،  ــال، کوه پیمای ــته های مینی فوتب ــان در رش آقای
طناب کشــی و دال پــان و مســابقات دارت در بخــش 
بانــوان طبــق جــدول زمان بنــدی و از ابتــدای دهــه 

ــد«. ــزار گردی فجــر برگ
ــا در  ــه برنامه ه ــزاری این گون ــه برگ ــان این ک ــا بی وی ب
شــرکت توزیــع بــرق اســتان مســبوق بــه ســابقه اســت، 
ــت  ــه مدیری ــا و مجموع ــاش م ــام ت ــرد: »تم ــوان ک عن
شــرکت فراهــم آوردن لحضــات بــا نشــاط بــرای پرســنل 
پرتــاش در  کنــار فعالیت هــای روزمــره می باشــد، 
ــد  ــان کاری بای ــردن راندم ــرای باالب ــم ب ــه معتقدی چراک
بــه رفاهیــات و ســرگرمی های پرســنل نیــز توجــه 

شــود«.
در ادامــه دبیــر ورزش شــرکت توزیــع بــرق اســتان نیــز 
ــااله  ــابقات انش ــن مس ــزاری ای ــا برگ ــت: »ب ــار داش اظه
بتوانیــم در آینــده شــاهد رشــد چشــم گیر این گونــه 

ــیم«. ــکارن باش ــن هم ــابقات در بی مس
ــر  ــر ه ــرات برت ــا و نف ــه تیم ه ــت: »ب ــاری گف ــرزاد به ف
ــدا  ــود اه ــم یادب ــه رس ــزی ب ــر و جوای ــوح تقدی ــته ل رش

ــد«. گردی

برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی به مناسبت دهه فجر


