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ــا حضــور  ــو کنفرانســی ب ــن ویدئ ــک آیی در ی
مقــام ارشــد وزارت نیــرو 1817 میلیــارد 

ــرق  ــت آب و ب ــای صنع ــان پروژه ه توم
ــید. ــرداری رس ــه بهر ه ب ــتان ب لرس

توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
در  لرســتان  اســتان  بــرق 
مراســم  برگــزاری  حاشــیه 
افتتــاح ایــن پروژه هــا بــا 
بیــان این کــه بهره بــرداری 
نیــروگاه  نخســت  فــاز  از 

 1۴۲۰ اعتبــار  بــا  خرم آبــاد 
جملــه  از  تومــان  میلیــارد 

ــود  ــتان ب ــای اس ــن طرح ه مهم تری
کــه به صــورت ویدئــو کنفرانــس بــه 

بهره بــرداری رســید، اظهــار داشــت: »نیــروگاه 
خرم آبــاد اولیــن پــروژه نیروگاهــی بــزرگ 
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــه توس ــت ک ــتان اس اس

ــد«.  ــرا ش اج
ــاز  ــه ف ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودنی فری
در  کامــل  به طــور  نیــروگاه  ایــن  نخســت 
ــه  ــد آن ب ــده و دو واح ــل ش ــش گاز وص بخ
بهره بــرداری رســیده اســت، گفــت: »ایــن فــاز 
ــاز  ــت و ف ــد اس ــغول تولی ــز مش ــون نی هم اکن
ــرداری  ــه بهره ب ــا ســال 1۴۰۰ ب دوم آن نیــز ت

ــید«. ــد رس خواه
رییــس شــورای هماهنگــی مدیــران وزارت 
ــح  ــه تصری ــتان در ادام ــتان لرس ــرو در اس نی
کــرد: »هم چنیــن پروژه هــای فــوق توزیــع 
ــل  ــک معض ــه ب ــاد ک ــت ۶ خرم آب ــامل پس ش
بــود، خطــوط فــوق توزیــع بــه جهــت تبــادل 
ــه  ــتان را ب ــه لرس ــطح کالن ک ــرژی در س ان

ل کریــدور  شــما
ــاز  ــه امتی ــه البت ــود ک ــل نم ــوب وص ــه جن ب
از  اســتان می باشــد  بــرای  بســیار خوبــی 
دیگــر طرح هــای بــه بهره بــرداری رســیده 

ــود«. ب
دیگــر طرح هــای  بــه  اشــاره  بــا  خودنیــا 
افتتــاح شــده بیــان نمــود: »تکمیــل و افزایــش 
ظرفیــت پســت های فــوق توزیــع اســتان 
ــروژه  ــن 7 پ ــود، هم چنی ــی ب ــاق خوب ــه اتف ک
توزیــع شــامل: احــداث خطــوط ۲۰ کیلوولــت 
به طــول ۳۶ کیلومتــر، ۵۳ کیلومتــر شــبکه 
فشــار ضعیــف، نصــب 8 هــزار دســتگاه چــراغ 
روشــنایی خصوصــاً در مناطــق ســیل زده و 
برق رســانی بــه ۵ روســتا و نصــب ۵۰ دســتگاه 
تجهیــزات حفاظتــی و مانــوری بــرای کاهــش 
زمــان خاموشــی ها در اســتان کــه در مجمــوع 

ــا  ــه ب ــد ک ــنگینی بودن ــیار س ــای بس پروژه ه
تــالش همــکاران در صنعــت آب و بــرق 

ــت«. ــام پذیرف انج
این کــه  بیــان  بــا  ادامــه  وی در 
 8۰ بــه  آب رســانی  تکمیــل 
روســتا در حــوزه شــرکت آب 
و فاضــالب روســتایی نیــز 
ــار  ــید اظه ــرانجام رس ــه س ب
داشــت: »عملیات آب رســانی 
روســتایی نیــز بــا اعتبــار 
1۲ میلیــارد تومــان در ایــن 
ــزن  ــد و مخ ــاز گردی ــم آغ مراس
انتقــال آب معمــوالن  و خطــوط 
شــرب  آب  و  فاضــالب  پل دختــر،  و 
ــوالن  ــر و معم ــیل زده در پل دخت ــق س مناط
و ســایت هایی کــه بنیــاد مســکن احــداث 
ــان  ــورت هم زم ــم به ص ــن مراس ــرده در ای ک

رســیدند«. بهره بــرداری  بــه 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
ادامــه داد: »خوش بختانــه مجموعــه همــکاران 
ــوب  ــدری خ ــتان به ق ــرق اس ــت آب و ب صنع
کار کردنــد کــه هــم مــردم رضایــت داشــتند و 
هــم این کــه ادارات صنعــت آب و بــرق اســتان 
بــا کمتریــن خســارات در ســیل مواجــه شــدند 
کــه ناشــی از عملکــرد خــوب و پرتــالش 
همــکاران از فروردیــن مــاه تــا اســفند جــاری 

می باشــد«.
حمایت هــای  و  زحمــات  از  پایــان  در  وی 
ــت آب  ــکاران صنع ــه ی هم ــرو و هم ــر نی وزی
و بــرق در اســتان لرســتان بابــت بــه ســرانجام 

ــود. ــکر نم ــر و تش ــا تقدی ــیدن پروژه ه رس
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
گفــت:  لرســتان  بــرق 
ــارات  ــه خس ــه ب ــا توج »ب
ــه اســتان  ــرف ب ســنگین ب
گیــالن و قطعــی گســترده 
مناطــق،  ایــن  در  بــرق 
پرســنل  از  اکیپ هایــی 
یــک  در  لرســتان  بــرق 
حرکــت جهــادی بــه یــاری 
همــکاران خــود در بــرق 

شــتافتند«. گیــالن 
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره 
بــه نیــاز مبــرم مناطــق 

ــزات  ــه تجهی ــور ب ــمال کش ــارت دیده ش خس
ــوان  ــر عن ــانی ماه ــروی انس ــانی و نی برق رس
ــع  ــرکت توزی ــور ش ــن منظ ــه همی ــرد: »ب ک
بــرق اســتان لرســتان اقــدام بــه اعــزام 17 نفــر 

ــود«.  ــق نم ــن مناط ــه ای ــود ب ــنل خ از پرس
نیــروی  عالوه بــر  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــق  ــن  مناط ــه ای ــز ب ــی نی ــانی، تجهیزات انس
ــداد  ــار داشــت: »تع ارســال شــده اســت، اظه

۲ دســتگاه جرثقیــل، ۲ 
ــراه  ــر به هم ــتگاه باالب دس
خــودرو  دســتگاه   ۳
ــزات  ــا تجهی ــک دار ب کم
مــورد نیــاز برق رســانی 
ــه اســتان گیــالن اعــزام  ب

شــدند«. 
داد:  ادامــه  خودنیــا 
بــرق  توزیــع  »شــرکت 
ــان  ــواره نش ــتان هم لرس
شــرایط  در  کــه  داده 
کنــار  در  بحرانــی 
همــکاران و مردم سراســر 
ــود را  ــالش خ ــام ت ــود و تم ــد ب ــور خواه کش
ــارت دیده  ــق خس ــرق مناط ــداری ب ــرای پای ب

داد«. خواهــد  انجــام 
مدیرعامــل بــرق لرســتان در پایان خاطرنشــان 
کــرد: »امیدواریــم هرچــه زودتــر پایــداری 
ــی برگشــته و اوضــاع  ــه مناطــق بحران ــرق ب ب
در شــمال کشــور بــه شــرایط عــادی برگــردد«.

تالش برق لرستان برای برق رسانی به مناطق بی برق در گیالن

تفاهم نامــه همــکاری شــرکت های توزیــع بــرق 
ــه  ــه ب ــتان باتوج ــتان لرس ــواز و اس ــتان اه شهرس
طرح هــای ویــژه و ملــی و در جهــت گســترش 
بــا هــدف پیشــرفت و توســعه دو  همــکاری و 

ــید. ــاء رس ــه امض ــرکت ب ش
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان در 
ــه  ــن تفاهم نام ــت: »ای ــار داش ــوص اظه ــن خص ای
شــامل توســعه همــکاری در جهــت تدویــن و 
پیاده ســازی برنامه هــای رویت پذیــری، کنترل بــار 
ــن  ــزات نوی ــت مصــرف و اســتفاده از تجهی و مدیری
در جهــت کاهــش خاموشــی ها و انــرژی توزیــع 

نشــده می باشــد«.
برنامه هــای  »تدویــن  گفــت:  خودنیــا  فریــدون 
راه بــردی و تحقــق چشــم اندازهای دو شــرکت و 
ــت  ــی در مدیری ــکاری و هماهنگ ــطح هم ــاء س ارتق
ــات  ــر موضوع ــل از دیگ ــد غیرعام ــران و پدافن بح

می باشــد«. تفاهم نامــه 
ــه  ــرای تفاهم نام ــان اج ــدت زم ــه داد: »م وی ادام
5 ســال و بــا هــدف پیشــرفت و توســعه دو شــرکت 
ــترک  ــای مش ــا و ظرفیت ه ــتفاده از قابلیت ه ــا اس ب
ــادل  ــاء ســطح دانــش و تب ــن ارتق موجــود و هم چنی
تجربیــات در ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر بــه اربــاب 
ــه  ــرار گرفت ــرکت ق ــر دو ش ــد ه ــورد تاکی ــوع م رج

اســت«.

تفاهم نامه همکاری 
شرکت های توزیع برق 

شهرستان اهواز و استان لرستان

نصــب  احــداث،  عملیــات 
مرکــز  بــه  برق رســانی  و 
درمان بســتر رومشــکان انجــام 

شــد.
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــا  ــه ب ــان این ک ــا بی ــکان ب رومش
مســاعدت مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
اقدامــات بســیار خوبــی در حــوزه 
برق رســانی در شهرســتان انجــام 

»مهم تریــن  داشــت:  اظهــار  اســت،  شــده 
ــز  ــه مرک ــانی ب ــوزه برق رس ــن ح ــاق در ای اتف

درمان بســتر شهرســتان بــوده اســت«.
آرمیــن امرایــی بــا اشــاره بــه احــداث ۲ 
ــب  ــط و نص ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــزار مت ه

آمپــر  کیلــووات  ترانــس ۳1۵ 
بــرای ایــن ایــن مرکــز 

درمانــی، گفــت: »در 
حــال حاضــر شــاهد 
وجــود بــرق پایــدار 
در مرکــز درمانــی 
ن بســتر  ما ر د

هســتیم  رومشــکان 
ــن  ــه ای کــه برق رســانی ب

مرکــز بــا ۴ گــروه عملیاتــی 
گرفتــه  صــورت 

اســت«.
وی   

دیگــر 

ت  مــا ا قد ا
ــه در  ــام گرفت انج

ســه ماهه زمســتان 98 توســط 
مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان 
ــه برشــمرد:  رومشــکان را این گون
ــووات  ــس 1۰۰ کیل ــب تران »نص
ــت  ــل جه ــهر چغاب ــر در ش آمپ
نصــب  ولتــاژ،  ضعــف  رفــع 
آمپــر  کیلــووات   1۰۰ ترانــس 
جهــت  گیــژان  روســتای  در 
 8۰۰ احــداث  ولتــاژ،  رفــع 
ــف در  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش مت
ــبکه  ــر ش ــداث 1۳۰۰ مت ــهری، اح ــه ش منطق
ــب  ــتایی، نص ــق روس ــف در مناط ــار ضعی فش
1۰۰ پایــه چــراغ روشــنایی 1۵۰ ولــت در 
ــه چــراغ  ــر شــهر، نصــب ۲۰۰ پای ســطح معاب
روســتاهای  در  ولــت   7۰
ولیعصــر، عزیزآبــاد، 
د  بــا خاصی آ

و 

رحمــان 
. » نــد لو ال

یــی  ا مر ا
جمــع آوری  درخصــوص 
در  غیرمجــاز  برق هــای 
ســطح شهرســتان نیــز 
گفــت: »در ســه ماهه 
پایانــی ســال 98 از 
7۰ مــورد انشــعاب 
ــایی  ــاز شناس غیرمج
مــورد   ۴۵ شــده 
تبدیــل بــه مجــاز شــده 
و ۲۵ مــورد نیــز جمــع آوری 

اســت«. شــده 

اقدامات مدیریت توزیع برق شهرستان رومشکان در سه ماهه زمستان
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منطقــه  روســتای   5 بــه  برق رســانی  آییــن 
ــده  ــکولی فرمان ــردار کش ــور س ــا حض ــان ب تخت چ
ــپاه  ــده س ــی فرمان ــرهنگ کریم ــتان، س ــپاه لرس س
ــل  ــا مدیرعام ــدون خودنی ــر، فری ــتان پل دخت شهرس
ــتان و  ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
ــزار  ــر برگ ــتان پل دخت ــئولین شهرس ــی از مس جمع

ــد. گردی
ــن  ــتان در ای ــرق لرس ــع ب ــل شــرکت توزی مدیرعام
ــه  ــارک ده ــام مب ــیدن ای ــک فرارس ــا تبری ــن ب آیی
فجــر، اظهــار داشــت: »یکــی از اهــداف نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی توجــه ویــژه بــه 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــوده ک ــروم ب ــق مح مناط
ــدف در  ــن ه ــتای ای ــرده در راس ــعی ک ــتان س اس
حیطــه کاری شــرکت نهایــت تــاش خــود را بــه کار 
ــاده و  ــتاهای دور افت ــه روس ــانی ب ــدد و برق رس ببن

ــت«. ــارز آن اس ــداق ب ــروم مص مح
ــی  ــزود: »جهــت محرومیت زدای ــا اف ــدون خودنی فری
از اقشــار روســتایی و برقــراری عدالــت اجتماعــی و 
ــعه  ــرای توس ــای الزم ب ــاد زمینه ه ــن ایج هم چنی
اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی در روســتاها و 
ــه شــهرها،  ــری از مهاجــرت روستانشــینان ب جلوگی

عملیــات بــرق دار کــردن روســتاها بــا جدیــت 
ــا  ــتیم ت ــاش هس ــود و در ت ــال می ش دنب
ــترس  ــاز در دس ــورد نی ــی م ــرژی الکتریک ان
شــمار بیش تــری از ســاکنان روســتاهای 

ــرد«. ــرار گی اســتان ق
بــودن  بــرق دار  درصــد   100 از  وی  
ــتان  ــوار در  اس ــاالی 10 خان ــای ب خانواره
ــتاهای  ــد روس ــزود: »70 درص ــر داد و اف خب
ــه  ــتند ک ــرق دار هس ــز ب ــوار نی ــاالی 5 خان ب
ــته  ــر بس ــا توانی ــه ب ــه ای ک ــا موافقت نام ب
ــر  ــن ام ــرای ای ــه ب ــد بودج ــده ۲0 درص ش
ــاس آن ۲۹  ــر اس ــه ب ــه ک ــاص یافت اختص

ــده اند  ــده ش ــه دی ــن برنام ــال جاری ای ــتا در س روس
ــه  ــال 1۳۹۹ کلی ــان س ــا پای ــق آن ت ــا تحق ــه ب ک
روســتاهای 5 تــا 10 خانــوار بــرق دار می شــوند«.

خودنیــا بــا اشــاره به ســیل فروردیــن ۹8 و خســارات 
زیــادی کــه بــه شــبکه های توزیــع بــرق وارد شــد، 
ــا تــاش جهــادی  ــه ب اظهــار داشــت: »خوش بختان
ــرق  ــن ب ــر تأمی ــرکت عاوه ب ــدوم ش ــای خ نیروه

ــر  ــتان پل دخت ــیل زده در شهرس ــق س ــدار مناط پای
توانســتیم اقدامــات دیگــر از جملــه برق رســانی 
ــتان را  ــن شهرس ــرق ای ــدون ب ــتاهای ب ــه روس ب

ــم«. ــش ببری ــه پی بی وقف
ــان  ــان خاطرنش ــتان در پای ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ــرق  ــدون ب ــتاهای ب ــه روس ــانی ب ــرد: »برق رس ک
اســتان از جملــه مــواردی اســت کــه عاوه بــر 
ــن  ــن مناطــق، ســیل فروردی ــودن ای ــور ب صعب العب
مــاه۹8  برق رســانی را دوچنــدان ســخت نمــود کــه 
بــا تــاش مضاعــف پرســنل ســخت کوش شــرکت 
ــام و در  ــوق انج ــتای ف ــم در 5 روس ــن مه ــرق ای ب
ــرعت  ــا س ــز ب ــرق نی ــدون  ب ــتاه های ب ــر روس دیگ

ــرا اســت«. ــال اج ــی در ح خوب
ــا  ــر ب ــتان پل دخت ــرق شهرس ــت ب ــه مدیری در ادام
اشــاره بــه حادثــه ســیل۹8  در ایــن شهرســتا ن کــه 
خســارات بســیار ســنگینی به شــبکه برق شهرســتان 
پل دختــر وارد و باعــث قطــع شــدن بــرق بســیاری 
از مناطــق ایــن شهرســتان گردیــد، اظهــار داشــت: 
و  مدیرعامــل  حمایت هــای  بــا  »خوش بختانــه 
ــان  ــریع ترین زم ــتیم در س ــرکت توانس ــنل ش پرس
ــازی  ــاح و بازس ــداث، اص ــه اح ــدام ب ــن اق ممک
از ســیل  ناشــی  آســیب دیده  شــبکه های 

ــم«. نمایی
ــانی  ــه برق رس ــور هزین ــر متش پ محمدطاه
ــا  ــه ب ــان ک ــه تخت چ ــه 5 روســتای منطق ب
ــط،  ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــداث 8 کیلومت اح
ــب  ــف و نص ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ۲ کیلومت
ــت را  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــت هوای 5 پس
یــک میلیــارد و 500 میلیــون تومــان اعــام 
ــق  ــه از مناط ــن منطق ــت: »ای ــود و گف نم
ــن  ــام ای ــا انج ــه ب ــد ک ــور می باش صعب العب
پــروژه بیــش از 70 خانــوار ســاکن ایــن 
ــدند«. ــوردار ش ــرق برخ ــت ب ــه از نعم منطق
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برق رسانی به 5 روستای بدون برق پل دختر در دهه فجر

و  کنتــرل  ســامانه های  بــه   SCADA
اطــالق  بــزرگ  مقیــاس  در  اندازه گیــری 
 SCADA از  منظــور  معمــوالً  می شــود. 
ــارت و  ــه نظ ــت ک ــزی اس ــامانه مرک ــک س ی
واپایــی یــک ســایت یــا سیســتم گســترده در 
فواصــل زیــاد را برعهــده دارد. در یــک سیســتم 
ــه  ــر پای ــد ب ــرل می توان ــاق کنت SCADA ات
داده هــای به دســت آمده دســتورهای الزم را 
ــک  ــا در ی ــن داده ه ــن ای ــد. هم چنی صــادر کن
سیســتم ثبــت اطالعــات یــا سیســتم مدیریــت 
ــوالً  ــه معم ــوند ک ــره می ش ــگاه داده ذخی پای
ــات  ــل اطالع ــودار و تحلی ــیم نم ــت ترس قابلی

ــم دارد. را ه
بــا توجــه بــه مطــرح  شــدن و اســتفاده از ایــن 
توزیــع  شــرکت های  ســطح  در  تکنولــوژی 
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــئله ای ک ــن مس مهم تری
قــرار گیــرد تأمیــن امنیــت این سیســتم اســت. 
ماهیــت و کارایــی حمــالت در SCADA تــا 
حــد زیــادی بســتگی بــه کمبودهــای امنیتــی 
در سیســتم ICS و معمــاری ایــن سیســتم در 

چنــد نســل تکنولــوژی دارد.
امنیــت  عمومــی  کمبــود  بــه  توجــه  بــا 
مختلــف  حمــالت  و  حــوادث   ،SCADA
سیســتم های  در  بحرانــی  زیربنایــی 
ــی  ــت بحران ــت. ماهی SCADA رخ داده اس
گردیــده  باعــث   SCADA سیســتم های 
ــل  ــن تبدی ــرای مهاجمی ــذاب ب ــی ج ــه هدف ب
ــالت  ــل حم ــتم ها در مقاب ــن سیس ــردد. ای گ
مخــرب،  بدافزارهــای  ماننــد  مختلفــی 
 .. و   DOS کاربــری،  حســاب  مشــکالت 
اخیــر  ســال های  در  هســتند.  آســیب پذیر 
ــه موضــوع  امنیــت سیســتم های SCADA ب
ــایبری  ــت س ــای امنی ــی در کنفرانس ه محبوب

در ســطح دنیــا تبدیــل شــده اســت.
ــق  ــوژی، مهاجمــان از طری ــا پیشــرفت تکنول ب
 SCADA و ICS ــق عناصــر شناســایی دقی
قــادر بــه طراحــی حمــالت پیچیــده هســتند. 
ــه  ــر دو جنب ــن ه ــا در نظــر گرفت مهاجمــان ب
ســایبری،  و  فیزیکــی  امنیــت  ضعف هــای 
کنتــرل  سیســتم های  دادن  قــرار  باهــدف 
پیچیــده ای  و  ســریع  حمــالت  صنعتــی 

می نماینــد. طرح ریــزی 
 SCADA اکوسیســتم  روی  بــر  حمــالت 
در طــول زمــان پیشــرفت کــرده و تصــور 
می شــود مهاجمــان بــرای حملــه از منابــع 
پیچیده تــری اســتفاده نماینــد. در حالی کــه 
در ســطح کشــور و وزارت نیــرو مشــکالت 
قرارگرفتــه  موردتوجــه  ســایبری  امنیتــی 
ولــی بــا توجــه بــه حساســیت و اهمیــت 
حرکــت  و  صنعتــی  کنتــرل  سیســتم های 
ســمت  بــه  زیرمجموعــه  ســازمان های 
هوشمندســازی و اتوماســیون، نیــاز بــه ایجــاد 
ــل از  ــتم های SCADA قب ــت در سیس امنی
ــت  ــروری اس ــار ض ــیب های فاجعه ب ــوع آس وق
ــگ  ــزار stuxnet زن ــه بداف ــه ک و همان گون
ــرای سیســتم های کنتــرل صنعتــی  خطــر را ب
ــه  ــه ب ــدم توج ــدا درآورد، ع ــه ص ــور ب در کش
ــن  ــث از بی ــت باع ــن اس ــئله ممک ــن مس ای
رفتــن زیرســاخت های مهــم ملــی گــردد.

انواع حمالت 
در سیستم های کنترل صنعتی

میثم شمسه
رئیس گروه حفاظت فن آوری اطالعات و اسناد 

شرکت توزیع برق استان لرستان

شهرســتان   1 بــرق  توزیــع  مدیــر 
ــروع  ــا ش ــه ب ــان این ک ــا بی ــاد ب خرم آب
دی مــاه  ابتــدای  از  و  ســرما  فصــل 
ــب 1۰  ــه نص ــدام ب ــت اق ــن مدیری ای
ترانــس 1۰۰، ۲۰۰ و ۲۵۰  دســتگاه 
ــا احــداث  ۲۶۰متــر  ــت آمپــر ب کیلوول
ــوع  ــط و در مجم ــار متوس ــبکه فش ش
بــا اعتبــاری بالغ بــر 718۰ میلیــون 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــوده اس ــال نم ری
»عالوه بــر آن بــا احــداث ۵۳۰ متــر 
ــک  ــی ی ــط هوای ــار متوس ــبکه فش ش

ــرق  ــد از پســت ۶  جهــت تامیــن ب فیــدر جدی
ــع 1۲۰۰  ــده در مجتم ــاخته ش ــای س واحده
ــده  ــاص داده ش ــر اختص ــکن مه ــدی مس واح

ــت«. اس
ــرق  ــن ب ــت تامی ــزود: »جه ــری اف ــران امی مه
متقاضیــان جدیــد شــهری و روســتایی نیــز بــا 
احــداث شــبکه فشــار ضعیــف بــه طــول ۳ هــزار 
متــر بــا اعتبــاری بالغ بــر ۲7۶۰ میلیــون ریــال 

اقــدام شــده اســت«.
ــر  ــداث ۲88 مت ــا اح ــن ب ــت: »هم چنی وی گف
شــبکه فشــار متوســط هوایــی و ۴۰۰ متــر 
ــک  ــب ی ــی و نص ــف هوای ــار ضعی ــبکه فش ش
دســتگاه ترانــس ۲۵ کیلوولــت آمپــر روســتای 
ــر  ــا اعتبــاری بالغ ب فاقــد بــرق ســراب بردیــن ب
ــرق دار گردیــده و جهــت  9۶۰ میلیــون ریــال ب
رفــع افــت ولتــاژ تعــداد ۴ دســتگاه ترانــس بــا 
اعتبــاری بالغ بــر ۲۲۰۰ میلیــون ریــال احــداث 

ــت«. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب و ب
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  امیــری 
ــطح  ــر در س ــنایی معاب ــود روش ــور بهب به منظ
شــهر و روســتاها اقــدام بــه نصــب 8۵ دســتگاه 
چــراغ معابــر بــا اعتبــاری بالغ بــر ۴۰۰ میلیــون 
ــن  ــرد: »هم چنی ــح ک ــال شــده اســت، تصری ری
ــهر  ــطح ش ــای س ــر بلواره ــالح معاب ــرای اص ب

اقــدام بــه تعویــض ۲۶۰ عــدد المــپ 1۵۰ وات، 
8۵ عــدد چــک 1۵۰ وات، ۲8۰ عــدد ایگناتــور 
ــون  ــر ۲۶۰ میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب ــرپیچ ب و س

ــال شــده اســت«. ری
مدیــر بــرق 1 شهرســتان خرم آبــاد افــزود: 
»در ایــن مــدت تعــداد ۶۵۵۶ دســتگاه کنتــور 
 991 تعــداد  و  تســت  دیمانــدی  و  عــادی 
دســتگاه انشــعاب اعــم از خانگــی، تجــاری، 
ــده  ــذار ش ــی واگ ــاورزی و عموم ــی، کش صنعت

ــت«. اس
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه در راســتای 
ــر شــهری و روســتایی  ــم شــبکه های معاب ترمی
ــده  ــپ ش ــدد الم ــض 1۶۰۰ ع ــه تعوی ــدام ب اق
ــدد  ــک، 1۵۲ع ــدد چ ــت: »1۳۲ ع ــت، گف اس
ــتگاه  ــچ و ۲۶ دس ــر پی ــدد س ــور،۴۰ ع ایگنات
 7۵۰ بالغ بــر  بااعتبــاری  نجومــی  ســاعت 

ــت«. ــده اس ــام ش ــال انج ــون ری میلی
مهــران امیــری ســایر اقدامــات صــورت گرفتــه 
زیــر  بــه شــرح  را  مدیریــت  ایــن  توســط 
ــذ  ــع آوری و اخ ــایی، جم ــرد: »شناس ــوان ک عن
ــاز،  ــعاب غیرمج ــره انش ــداد 9۶ فق ــم تع جرائ
ــی،  ــره انشــعاب خانگــی، عموم ــروش۴۰۲ فق ف
وصــول  و...،  تجــاری  صنعتــی،  کشــاورزی، 
1۳۲ درصــدی مصــارف خانگــی، وصــول 1۳9 

درصــدی ســایر مصــارف، وصــول 1۰۳ 
ــری  ــی، بارگی درصــدی مصــارف عموم
9۰۰ دســتگاه پســت هوایــی و زمینــی 
ــم 1۵  ــع حری ــتایی، رف ــهری و روس ش
ــز، تشــکیل ۵ جلســه  ــه حادثه خی نقط
کمیســیون رفــع حریــم شــبکه های 
ــت ها،  ــف و پس ــط و ضعی ــار متوس فش
ــا  ــط ب ــار متوس ــای فش ــر فیدره تعمی
ــوزنی و  ــره س ــدد مق ــض 19۰ ع تعوی
ــیلیکونی  ــقابی س ــره بش ــدد مق ۳۰ ع
ــاوش،  ــرح چ ــتمر ط ــرای مس و...، اج
جابه جایــی و نصــب ۴۴ اصلــه پایــه فشــار 
ــم  ــع حری ــت رف ــف جه متوســط و فشــار ضعی
ــری  ــی و اندازه گی ــت های مردم ــرو درخواس پی
ولتــاژ لحظــه ای ۶۰ مشــترک شــهری و 1۵ 

ــتایی«. ــترک روس مش
ادامــه  در  خرم آبــاد  بــرق1  توزیــع  مدیــر 
نیــز  را  مدیریــت  ایــن  فرهنگــی  عملکــرد 
ــای  ــب بنره ــاپ و نص ــمرد: »چ ــه برش این گون
ــه  ــوم اهلل ده ــم ی ــرکت در مراس ــبتی، ش مناس
فجــر، شــرکت در مراســم شــهادت ســردار 
ــارت  ــی زی ــم و برپای ــم چهل ــلیمانی و مراس س
توزیــع   نمازخانــه  در  عــزاداری  و  عاشــورا 
دی،   9 مراســم  در  شــرکت  برق1خرم آبــاد، 
اعــالم خاموشــی بــا برنامــه و بی برنامــه، اجــرای 
طــرح شــمیم خدمــت در نمــاز جمعــه در 
ــه مشــکالت  جلســه پاســخ گویی و رســیدگی ب
مــردم، شــرکت در مســابقات فوتســال شــرکت 
توزیــع بــرق یــادواره ســردار ســلیمانی و کســب 
مقــام دوم، برگــزاری جلســات کمیتــه عفــاف و 
ــط اداره  ــی محی ــی و سم پاش ــاب، گندزدای حج
و برگــزاری کالس آموزشــی ایمنــی بــا موضــوع 
)بیمــاری کرونــا(، شــرکت در مراســم غباروبــی 
مــزار شــهدا و تجلیــل از بانــوان همــکار توزیــع 

زن«. روز  به مناســبت  خرم آبــاد  بــرق1 
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ــر  ــرکت توانی ــل ش مدیرعام
مدیریــت  بــه  اشــاره  بــا 
ــرای  ــتان و اج ــار تابس پیک ب
ــت:  ــویقی گف ــای تش طرح ه
 ۳50 حــدود   ۹8 »ســال 
ــه  ــاداش ب ــان پ ــارد توم میلی
ــع و کشــاورزان  ــردم، صنای م
آن  مقابــل  در  و  پرداخــت 
تومــان  میلیــارد  هــزار   7

شــد«. صرفه جویــی 
پایــگاه  به گــزارش 
نیــرو  وزارت  اطاع رســانی 
متولــی زاده  محمدحســن 
اظهــار داشــت: »به عنــوان 

خادمــان صنعــت بــرق افتخــار مــا ایــن اســت کــه 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــت را ب ــت دول گســترده ترین خدم

. » می کنیــم
وی بــا بیــان این کــه پوشــش برق رســانی در 
کشــور 100 درصــد اســت، افــزود: »خوش بختانــه 
در کشــور روســتای بــاالی 10 خانــوار بــدون 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــدارد و ای ــود ن ــرق وج ب
1.۲ میلیــارد نفــر از کــره زمیــن هنــوز بــرق نــدارد 
ــرای  ــاخص ب ــن ش ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــا ب و دنی
ــذاری  ــد هدف گ ــال بع ــی ۳0 س ــال ۲050 یعن س

ــرده اســت«. ک
ــیل  ــران س ــه بح ــاره ب ــا اش ــر ب ــل توانی مدیرعام
ابتــدای ســال ۹8 و بحــران بــرف گیــان در 
ماه هــای پایانــی ســال ۹8 گفــت: »همــکاران 
ــردم  ــه م ــانی ب ــتاز خدمت رس ــرق پیش ــت ب صنع

ــتند«. ــردم هس ــرق م ــن ب ــرای تأمی ب
ــرق  ــت ب ــکاران صنع ــه هم ــان این ک ــا بی وی ب
ــد  ــا حضــور دارن ــا در بحران ه ــن نیروه ــزو اولی ج
و خدمات رســانی می کننــد، ابــراز داشــت: »در 

بــرف اســتان گیــان بــا 
وجــود این کــه 85 درصــد 
ــتان  ــن اس ــرق ای ــبکه ب ش
تحــت تأثیــر بــرف ســنگین 
ــا  ــا ب ــود ام ــه ب ــرار گرفت ق
تــاش و حضــور بــه موقــع 
همــکاران ســریع اقــدام شــد 
و بــه شــبکه برگشــت در 
ــابه  ــاق مش ــه در اتف حالی ک
در کانــادا ۹ روز بــدون بــرق 

ــد«. بودن
تصریــح  متولــی زاده 
کــرد: »در بحــث اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز همــکاران مــا 
همــواره پیشــتاز هســتند و بــا همــت واالی آنــان 
و همــکاری مشــترکان و اقداماتــی صــورت گرفتــه 
تابســتان به خوبــی مدیریــت شــد و  پیک بــار 
نه تنهــا مشــکلی نداشــتیم بلکــه صــادرات را 1۲0 
ــش  ــه افزای ــه منجــر ب ــم ک ــش دادی درصــد افزای

ــد«. ــور ش ــد کش درآم
ــتان و  ــار تابس ــت پیک ب ــه مدیری ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــه داد: »س ــویقی ادام ــای تش ــرای طرح ه اج
۹8 حــدود ۳50 میلیــارد تومــان پــاداش بــه مــردم، 
ــل آن 7  ــت و در مقاب ــاورزان پرداخ ــع و کش صنای

ــد«. ــی ش ــان صرفه جوی ــارد توم ــزار میلی ه
مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــا بیــان این کــه 
در  کــه  اســت  ایــن  مــا  دیگــر  افتخــار 
هســتیم،  رتبــه  حائــز  مخلــف  جشــنواره های 
توســط  کــه  نظرســنجی  »در  کــرد:  عنــوان 
معاونــت ریاســت جمهــوری از مــردم صــورت 
ــه خدمــات و کســب  ــرق در ارائ گرفــت صنعــت ب
ــی  ــتگاه های دولت ــن دس ــردم بی ــدی م رضایت من

و اجرایــی اول شــد«.

مدیرعامل شرکت توانیر:
7 هزار میلیارد تومان در مصرف برق صرفه جویی شد

نیــروی  توزیــع  شــرکت 
لرســتان  اســتان  بــرق 
بــرای مشــترکینی کــه در 
ــار  ــش پیک ب ــای کاه طرح ه
ــکاری  در تابســتان 1۳۹8 هم
ــارد  ــغ ۲۹.5 میلی ــتند مبل داش
بــرق  تخفیف هــای  ریــال 

مصرفــی اعمــال نمــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
ایــن  در  لرســتان  بــرق 
داشــت:  اظهــار  خصــوص 
ــا  ــال ۹8 ب ــار س ــک ب »در پی
8۹1۲ مشــترک تفاهم نامــه 
ــه  ــد ک ــاء ش ــکاری امض هم
از ایــن تعــداد 7418 مشــترک 

ــت  ــتند و در نهای ــب داش ــر و مناس ــکاری موث هم
ــرق  ــک ب ــش پی ــه کاه ــر ب ــکاری منج ــن هم ای
ــه  ــال ب ــارد ری ــاداش ۲۹.5 میلی ــه پ ــی و ارائ مصرف

مشــترکین همــکار در طــرح گردیــد«.
ــزان  ــه می ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودنی فری
ــال ۹8  ــترکین در س ــی مش ــرق مصرف ــار ب پیک ب
نســبت بــه ســال ۹7 کاهــش 10.6 درصــدی 
ــار  ــش ب ــن کاه ــت: »ای ــراز داش ــت، اب ــته اس داش
ــد کــه  ــار تابســتان باعــث گردی ــی در پیک ب مصرف
تامیــن بــرق پایــدار بــه ســایر مشــترکین به خوبــی 
زمــان  در  خاموشــی ها  میــزان  و  انجــام شــود 
ــد«. ــش یاب ــم گیری کاه ــزان چش ــه می ــار ب پیک ب

وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم فرهنگ ســازی 
مدیریــت مصــرف انــرژی، بیــان داشــت: »شــرکت 
نهادینه ســازی  جهــت  اســتان  بــرق  توزیــع 
ــای آموزشــی  ــرق از ظرفیت ه ــت مصــرف ب مدیری
ــدارس، ادارات،  ــه م ــف از جمل ــار مختل ــرای اقش ب
مشــترکین خانگــی و مســاجد بــا برنامه هایــی 
ماننــد برگــزاری همایــش، کارگاه آموزشــی، توزیــع 
ــی  ــای رادیوی ــن و برنامه ه ــد انیمیش ــور، تولی بروش

اســتفاده  تلویزیونــی  و 
یــد«. می نما

در ادامــه مدیــر دفتــر مدیریت 
مصــرف شــرکت توزیــع بــرق 
از  لرســتان ضمــن تشــکر 
و  کم مصــرف  مشــترکین 
کــه  مشــترکینی  به ویــژه 
پیک بــار  طرح هــای  در 
همــکاری  تابســتان 
مناســب بــا ایــن شــرکت 
داشــت:  اظهــار  داشــته اند، 
»کاهــش مصــرف انــرژی 
از  مانــع  کان  ســطح  در 
بــرای  ســرمایه گذاری 
جدیــد،  نیــروگاه  احــداث 
ــه مشــترکین و هم چنیــن  ــر ب خدمــات رســانی بهت
ــات زیســت محیطــی ناشــی از  ــری از ضایع جلوگی

می شــود«. نیــروگاه  احــداث 
ــرکت  ــل ش ــکر از مدیرعام ــا تش ــتمی ب ــاد رس قب
توزیــع بــرق کــه بــا فراهــم نمــودن زیرســاخت های 
ــام  ــای فه ــترده کنتوره ــب گس ــه نص الزم از جمل
)هوشــمند(، نرم افــزار شــهاب جهــت رصــد آنایــن 
ــزار  ــدی، نرم اف ــترکین دیمان ــی مش ــار مصرف رفت
ســمپ )ســامانه مدیریــت پیک بــار( جهــت محاســبه 
میــزان همــکاری مشــترکینی کــه بــا شــرکت 
ــا اســتفاده  ــت: »ب ــد، گف ــاد نموده ان ــه انعق تفاهم نام
از ایــن امکانــات در رونــد محاســبه میــزان تخفیــف 
انســانی دخالــت  و مصــرف هیچ گونــه عامــل 
نداشــته و میــزان همــکاری به صــورت کامــًا 

ــت«. ــه اس ــورت گرفت ــزه ص ــتمی و مکانی سیس
بــا  نمــود  امیــدواری  اظهــار  پایــان  در  وی 
ــش  ــد افزای ــرف رون ــت مص ــازی مدیری فرهنگ س
همــکاری در ســال های آینــده ادامــه داشــته باشــد 
ــرق  ــت ب ــرفت صنع ــم در پیش ــور مه ــن فاکت و ای

هرســاله رشــد بیش تــری داشــته باشــد«.

تخفیف 29.5 میلیارد ریالی به مشترکین برق لرستان
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ــات  ــش تلف ــرح کاه مجــری ط
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
ــا  ــه ب ــان این ک ــا بی ــتان ب لرس
تشــدید فعالیت هــای مرتبــط بــا 
ــش  ــاز در ش ــای غیرمج برق ه
ــداد  ــال 1۳۹8 تع ــه دوم س ماه
۳7۳۹ مــورد بــرق غیرمجــاز 
جمــع آوری شــده اســت، اظهــار 
ــداد 1۹78  ــن تع ــت: »از ای داش
مــورد بــرق غیرمجــاز مشــهود و 
ــی  ــرق غ ــورد ب ــداد 1761 م تع
ــوده اســت«. مجــاز نامشــهود ب

عبدالرضــا حســینی مهر با اشــاره 
ــبانه روزی  ــاش ش ــا ت ــد ب ــن فرآین ــه ای ــه این ک ب

واحدهــای مرتبط ســتادی 
و 

ــع  ــای توزی مدیریت ه
ــت:  ــت، گف ــده اس ــق گردی ــرق محق ب

»ایــن امــر موجــب احصــاء 8.6۳ میلیــون کیلــووات 
اســت«. شــده  انــرژی  ســاعت 

وی بــا تاکیــد بــر این کــه ایــن عملکــرد در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 1۳۹7 دارای 
رشــد ۳0.۹6 درصــدی بــوده، تصریــح کــرد: 
ــش از 67  ــرد بی ــن عملک ــول ای ــور حص »به منظ
اکیــپ عملیاتــی شــامل واحدهــای جمــع آوری 

ــن  ــاز، مأموری ــای غیرمج برق ه
اندازه گیــری،  لــوازم  تســت 
ــتایی،  ــای روس ــنل محوره پرس
همــکاران واحدهــای اتفاقــات و 
ــش  ــکاران بخ ــات و پیمان عملی
خصوصــی فعالیــت داشــته اند«.

تاکیــد  بــا  حســینی مهر 
بــرق  انــرژی  این کــه  بــر 
بســیار  هزینــه  صــرف  بــا 
اختیــار  در  و  تولیــد  باالیــی 
مصرف کننــده قــرار می گیــرد 
بــه  یارانــه ای  قیمــت  بــا  و 
فــروش می رســد، ادامــه داد: 
»لیکــن برخــی بــا دســت کاری لــوازم اندازه گیــری 
و یــا انشــعاب مســتقیم از 
ــدام  ــبکه اق ش

بــه 

ف  مصــر
غیرمجــاز  بــرق 
می نماینــد کــه شــرکت توزیــع بــرق بــر 
ــع آوری و  ــه جم ــود نســبت ب ــن موج اســاس قوانی
ــدام  ــتفاده کنندگان اق ــن اس ــا ای ــی ب ــورد قانون برخ

. » می کنــد
بــا   1۳۹۹ ســال  »در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــده  ــرر گردی ــده، مق ــل آم ــای به عم برنامه ریزی ه
بــا  غیرمجــاز  برق هــای  جمــع آوری  عملیــات 

ــود«. ــری ش ــت پیگی جدی

سال 99 جمع آوری برق های غیرمجاز 
با جدیت پیگیری می شود

مدیــر توزیــع برق شهرســتان 
الیگــودرز اظهــار داشــت: »بــا 
انجــام  برنامه ریزی هــای 
سیاســت های  و  شــده 
بــرق  توزیــع  شــرکت 
توســعه  به منظــور 
زمینه هــای  در  همه جانبــه 
فعالیت هــای  مختلــف 
شــرکت، اقدامــات زیر در ســه 
ماهــه چهــارم ســال 1۳98 
الیگــودرز  شهرســتان  در 
صــورت گرفــت: »اصــالح و 
ــی  ــبکه بحران ــازی ش بهینه س

ــب و  ــر، نص ــول ۲7 کیلومت ــه ط ــول آباد ب ش
کابل کشــی ســایت مخابراتــی پرچــل، احــداث 
ــر و  ــت آمپ ــت ۲۵ کیلوول ــتگاه پس ــک دس ی
ــه طــول ۴۰۰  کابل کشــی کابــل خودنگهــدار ب
ــلطان  ــی چمن س ــدر بحران ــرات فی ــر، تعمی مت
بــه طــول 1۰ کیلومتــر و نصــب یــک دســتگاه 
ریکلــوزر، نصــب دو دســتگاه سکســیونر در 
ســطح شــهر، اصــالح و جابه جایــی شــبکه 
فشــار ضعیــف شــهر شــاپورآباد بــه طــول 
ــتگاه  ــی دو دس ــالح و جابه جای ــر، اص ۵۰۰ مت
ــوار  ــنایی بل ــاپور آباد و روش ــهر ش ــت در ش پس
ــر  ــراژ ۲۵۰ مت ــه مت ــاپورآباد ب ورودی شــهر ش

بــا همــکاری شــهرداری شــاپورآباد«.
اصغــر ســرلک در ادامــه بــه اهــم فعالیت هــای 
ــارت  ــده در قســمت مهندســی و نظ ــام ش انج
اشــاره کــرد و گفــت: »برق رســانی بــه روســتای 
ســوزر شــامل احــداث 9 کیلومتــر شــبکه 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــط، ۳۰۵ کیلومت ــار متوس فش
ــی و   ــت هوای ــتگاه پس ــب ۲ دس ــف، نص ضعی
نصــب  ۵۵ دســتگاه چــراغ معابــر، برق رســانی 

ــامل  ــون ش ــتای ال ــه روس ب
احــداث 11 کیلومتــر شــبکه 
ــر  ــط، ۲ کیلومت ــار متوس فش
و  ضعیــف  فشــار  شــبکه 
پســت  دســتگاه   1 نصــب 
هوایــی و نصــب  ۳۶ دســتگاه 
برق رســانی  معابــر،  چــراغ 
مخابراتــی  ســایت  بــه 
ــادوش شــامل  BTS  گلــه ب
کیلومتــر   ۲.8 احــداث 
و  متوســط  فشــار  شــبکه 
1/. کیلومتــر شــبکه فشــار 
ــتگاه  ــب 1 دس ــف و نص ضعی
پســت هوایــی، احــداث ۵ کیلومتــر شــبکه 
ــطح  ــک س ــاط تاری ــت نق ــف جه ــار ضعی فش
شهرســتان و نصــب ۲۵ دســتگاه چــراغ معابــر 
بــه  برق رســانی  طــرح  از  بهره بــرداری  و 
ــت خوانی،  ــاهرود، دش ــاد، ش ــتاهای ولی آب روس
ــا و ســفلی و بنــگ شــامل ۲۰  گلی چــاس علی
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط، ۳.۲ کیلومتــر 
شــبکه فشــار ضعیــف، ۶ دســتگاه پســت 
ــط  ــر توس ــراغ معاب ــتگاه چ ــی و 8۰ دس هوای

ــت«. ــده اس ــام ش ــت انج ــن مدیری ای
ــوازم  ــه ل ــده در زمین ــام ش ــات انج وی اقدام
برشــمرد:  این گونــه  نیــز  را  اندازه گیــری 
»نصــب کنتــور تــک فــاز تعــداد ۲11 دســتگاه، 
نصــب کنتــور ســه فــاز عــادی تعــداد ۳۴ 
ــدی  ــاز دیمان ــه ف ــور س ــب کنت ــتگاه، نص دس
ــاز  ــک ف ــور ت ــض کنت ــداد ۳ دســتگاه، تعوی تع
بهینه ســازی  جهــت  دســتگاه   ۵89 تعــداد 
لــوازم اندازه گیــری مشــترکین و هم چنیــن 
ــترکین  ــروش مش ــس از ف ــات پ ــام خدم انج

ــورد«. ــداد ۳۰۴ م ــادی تع ع

عملکرد سه ماهه چهارم سال 98 
مدیریت توزیع برق شهرستان الیگودرز
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بــا  لرســتان  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
بهره منــدی از مدیریــت خــاق و جــوان خــود 
ــل  ــر تبدی ــق توانی ــرکت های موف ــی از ش ــه یک ب

ــت.  ــده اس ش
فریــدون خودنیــا توانســته در مــدت مدیریــت خــود 
بــا تثبیــت بــرق پایــدار، بزرگ تریــن خدمــت را بــه 
ــرت  ــب مهاج ــد و موج ــه نمای ــتان ارائ ــردم لرس م

معکــوس بــه روســتاها شــود.
ــان خــدوم و زحمت کــش  ــا همــکاری کارکن وی ب
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان ایــن شــرکت را بــه 
ــرد  ــای م ــای صحبت ه ــت. پ ــانده اس ــی رس تعال
ــع  ــرکت توزی ــدان ش ــه خن ــک و همیش ــماره ی ش
ــت  ــن وضعی ــا از آخری ــتیم ت ــتان نشس ــرق لرس ب
ــو  ــویم ، ماحصــل این گفت وگ ــن شــرکت آگاه ش ای

ــود. ــدگان می ش ــما خوانن ــم ش تقدی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در 
ــا بیــان  ــا هفته نامــه »صــدای رســا« ب گفت وگــو ب
ایــن مطلــب کــه مــردم بایــد بــه عملکردهــا واقــف 
باشــند ،گفــت: »انعــکاس عملکردهــا باعــث روحیه 

ــت«. ــر اس ــت بهت ــر و خدم ــرای کار بیش ت ب
فریــدون خودنیــا بــا تقدیــر از مدیــران عامــل 
اســتان،  بــرق  توزیــع  شــرکت  مختلــف  ادوار 
ــتای  ــل در راس ــران عام ــدام از مدی ــت: »هرک گف
شــکوفایی ایــن شــرکت کوشــیده اند، در چندســال 
اخیــر اقدامــات بســیار موثــری در راســتای اقتصــاد 
ــورد  ــه م ــوی ک ــه به نح ــورت گرفت ــی ص مقاومت
ــد«. ــور ش ــع کش ــرکت های توزی ــایر ش ــب س تعج

هوشمندســازی کنتورهــای مشــترکین از دیگــر 
ــه  ــود ک ــتان ب ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــات ش اقدام
ــزار  ــزود: »10 ه ــرد و اف ــاره ک ــه آن اش ــا ب خودنی
کنتــور فهــام بــا اعتبــار ۳0 میلیــارد تومــان 
در اســتان نصــب شــده کــه ایــن کنتورهــا در 

نجــات،  رخا کا
پــر  ادارات 
 ، ف مصــر
ی  ه هــا چا
ی  ز ر و کشــا
نصــب   ... و 
کــه  شــده اند 
مزیت هــای  از 
یــن  ا
ی  هــا ر کنتو
شــمند  هو
قرائــت آنایــن 
ن  مــا هم ز

. » ســت ا
و  انســانی  نیــروی  ســوخت،  در  صرفه جویــی 
جلوگیــری از قرائــت اشــتباه از جملــه اهــداف 
نصــب ایــن کنتورهــا بــود کــه مدیرعامــل شــرکت 
ــه آن اشــاره کــرد و افــزود:  توزیــع بــرق اســتان ب
در  صرفه جویــی  راســتای  در  ســبز  »مدیریــت 
شــرکت  ایــن  اولویت هــای  از  بــرق  مصــرف 

ــت«. اس
برق رســانی  در  قابل توجــه  اعتبــار  جــذب 
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــط ش ــتایی توس روس
ــود  ــی ب ــر مباحث ــر از دیگ ــال های اخی ــی س در ط
ــه  ــرق اســتان ب ــع ب کــه مدیرعامــل شــرکت توزی
آن اشــاره کــرد و افــزود: »در ســال ۹5 یک ششــم 
در  و  بودجــه  یک دهــم   ۹6 ســال  در  بودجــه 
ــرکت  ــه ش ــه ب ــم  کل بودج ــز یک ده ــال ۹7 نی س
ــه در  ــت ک ــاص یاف ــتان اختص ــرق لرس ــع ب توزی
قابل توجهــی  رقــم  توزیــع  شــرکت های  بیــن 
در  اســتان ها  شــاخص  کــه  به نحــوی  بــود، 
ــر  ــا دو براب ــه ب ــود ک ــد ب ــت 5 درص ــن حال بهتری

ــبت  ــار نس اعتب
ســایرین  بــه 
بهتریــن  جــز 
ی  کت ها شــر
توزیــع بودیــم«.

مــل  عا یر مد
بــرق لرســتان 
از 100 درصــد 
ــودن  ــرق دار ب ب
ی  ها ســتا و ر
 10 بــاالی 
در  خانــوار 
اســتان خبــر داد 
 70« افــزود:  و 
درصــد روســتاهای 5 خانــوار نیــز بــرق دار هســتند 
ــتایی  ــرق روس ــا ب ــه ب ــه ای ک ــا موافقت نام ــه ب ک
ــر  ــن ام ــرای ای ــه ب ــد بودج ــده ۲0 درص ــته ش بس
ــتا  ــاس آن ۲۹ روس ــر اس ــه ب ــه ک ــاص یافت اختص
ــا تحقــق آن  در ایــن برنامــه دیــده شــده اند کــه ب
تــا پایــان ســال 1۳۹۹ کلیــه روســتاهای 10 تــا 5 

می شــوند«. بــرق دار  خانــوار 
ــد  ــا در تولی ــی خانواره ــه خودکفای ــه ب وی در ادام
بــرق اشــاره کــرد و گفــت: »بــه بحــث تولیــد بــرق 
ــعاب  ــه انش ــواده ای ک ــر خان ــه ه ــدیم و ب وارد ش
بــرق داشــته باشــد 10 کیلــووات امتیــاز تولیــد بــرق 
ــر  ــود. ه ــیدی داده می ش ــای خورش ــط پنل ه توس
ــون ســرمایه گذاری در نصــب  ــا 80 میلی ــواده ب خان
پنــل خورشــیدی ۳ تــا ۳.5 میلیــون تومــان فــروش 
ــد  ــتان خواه ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــرق ب ب

داشــت«.
خودنیــا ادامــه داد: »از دیگــر محاســن ایــن طــرح 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ تــورم 

مبلــغ خریــداری بــرق تولیــدی از خانــوار نیــز 
افزایــش می یابــد«. 

وی از افزایــش نیروگاه هــای بــرق در اســتان طــی 
ــودرز،  ــزود: »الیگ ــر داد و اف ــر خب ــال های اخی س
و خرم آبــاد هرکــدام  بروجــرد  پل دختــر،  ازنــا، 
دارای یــک نیــروگاه هســتند کــه از ایــن حیــث در 

غــرب کشــور ســرآمد هســتیم«.
انشــعاب های غیرمجــاز از دیگــر مباحثــی بــود 
ــه  ــرق اســتان ب ــع ب کــه مدیرعامــل شــرکت توزی
ــتان  ــی ها در اس ــت: »بازرس ــرد و گف ــاره ک آن اش
ــه ۳  ــن خصــوص تشــدید شــده به نحــوی ک در ای
ــه از  ــده ک ــایی ش ــاز شناس ــعاب غیرمج ــزار انش ه
ایــن تعــداد بســیاری بــا رایزنــی بــه انشــعاب مجــاز 

ــده اند«. ــل ش تبدی
خودنیــا در ادامــه بــا بیــان این کــه در ســال 
ــش  ــث کاه ــر در بح ــتان برت ــز 10 اس ــته ج گذش
راســتای  عنــوان کــرد:  »در  بوده ایــم،  تلفــات 
کوچک ســازی شــرکت توزیــع بــرق اســتان و 
ــتان های  ــز اس ــرکت ج ــات ش ــپاری خدم برون س

ــتیم«. ــور هس ــر کش برت
خریــداری ۲5 دســتگاه جرثقیــل، 15 پــروژه بزرگ، 
پایــداری شــبکه از دیگــر اقدامــات شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان بــود کــه خودنیــا بــه آن اشــاره کــرد 
ــاری  ــا اعتب ــروژه ب ــزود: »در دهــه فجــر ۳0 پ و اف
بهره بــرداری  بــه  تومــان  میلیــارد   ۲۳ بالغ بــر 

رســیدند«.
ــرد  ــت 4 بروج ــرم، پس ــفیدکوه، دره گ ــی س خروج
ــتایی، مســکن  ــبکه روس ــر ش ــداث ۳0 کیلومت ، اح
ــاد و بروجــرد و ســایت های  مهــر شــهرهای خرم آب
مســکن مناطــق ســیل زده شــهر پل دختــر از جملــه 
ــرکت  ــر ش ــه فج ــاح در ده ــل افتت ــای قاب پروژه ه

توزیــع بــرق اســتان بودنــد.

برق لرستان بر تارک توسعه استان می درخشد
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ــی  ــت گرام ــعادت دخ ــا س ــال روز والدت ب در س
حضــور  بــا  جشــنی  مراســم  کــرار  حیــدر 
رئیــس  چراغــی،  والمســلمین  حجت االســام 
ــل  ــتان، مدیرعام ــتان لرس ــاز اس ــه نم ــتاد اقام س
ــران  ــن، مدی ــرق اســتان، معاونی ــع ب شــرکت توزی
ــوزه  ــه ح ــل نمازخان ــرکت در مح ــان ش و کارکن

ــد. ــزار ش ــتادی برگ س
حجت االســام  ســخنرانی  بــا  جشــن  ایــن 
حــاج  مدیحه ســرایی  و  چراغــی  والمســلمین 
بیــت و  اهــل  حمــزه معظمی گــودرزی ذاکــر 
زندگی نامــه  موضــوع  بــا  مســابقه  برگــزاری 

حضــرت زینــب برگــزار گردیــد.
فریــدون خودنیــا، مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــت:  ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــتان ط ــتان لرس اس
ــتگاه  ــک دس ــرکت ی ــن ش ــه ای ــم این ک »به رغ
خدمات رســان و فنــی می باشــد، امــا همیشــه 
ــی  ــی و دین ــث فرهنگ ــم در مباح ــعی نموده ای س

ــیم«. ــته باش ــال داش ــور فع ــز حض نی
در ادامــه رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان ضمــن 
تقدیــر و تشــکر از مدیرعامــل و کارکنــان شــرکت 
ــائل  ــه مس ــژه ب ــام وی ــت اهتم ــرق جه ــع ب توزی
ــه  ــر فریض ــوص در ام ــی به خص ــی و دین فرهنگ
نمــاز، ابــراز داشــت: »یکــی از راه کارهــای کاهــش 

ــت و  ــان اس ــه انس ــی ب ــا آرامش بخش ناهنجاری ه
در ســایه مقیــد بــودن بــه نمــاز ایــن امــر ممکــن 

می گــردد«.
حجت االســام والمســلمین چراغــی بــا تاکیــد بــر 
ــب در  ــاالی حضــرت زین ــی و آگاهــی ب ــم لدن عل
ــرت  ــت: »حض ــرآن گف ــیر ق ــی و تفس ــوم دین عل
ــدان پیامبــر اســام  زینــب )س( ماننــد دیگــر خان
ــه  ــد ک ــد بودن ــب خداون ــی از جان ــم لدن دارای عل
ــس  ــرآن تدری ــم عصــرش تفســیر ق ــان ه ــه زن ب
ــؤاالت  ــه س ــخ گویی ب ــی پاس ــد و توانای می کردن

ــتند«. ــون را داش ــخت و گوناگ س
ــای  ــین و زیب ــای آتش ــه خطبه ه ــاره ب ــا اش وی ب
حضــرت زینــب )س( در کوفــه و شــام کــه یزیــد 
و یزیدیــان را رســوا کــرد، ابــراز داشــت: »حضــرت 
عفــت،  حجــاب،  تمام نمــای  الگــوی  زینــب 
ــی رود  ــار م ــت و انتظ ــی اس ــجاعت و پاک دامن ش
کــه تمامــی زنــان جامعــه در راه زنــده نگه داشــتن 
ــدان  ــد و فرزن ــیار نماین ــاش بس ــق، ت ــب ح مکت

ــد«. ــه بدهن ــل جامع ــت و تحوی ــالمی را تربی س
ــز یــک دوره مســابقه  ــان نی ــی اســت، در پای گفتن
حضــرت  زندگی نامــه  موضــوع  بــا  فرهنگــی 
ــزی  ــر جوای ــرات برت ــه نف ــزار و ب ــب )س( برگ زین

ــد. ــداء گردی اه

برگزاری جشن میالد حضرت زینب )س( در برق لرستان
کــز  مر
ــور  ــوکاری ن نیک
وابســته  امیــد 
شــرکت  بــه 
بــرق  توزیــع 
اســتان لرســتان 
ســبت  به منا
یلــدا،  شــب 
ــالم  ــدادی اق تع
ــه  ــی را ب خوراک

کــرد. هدیــه  خرم آبــاد  شــهر  نیازمنــدان 
ــع  ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزی ب
شــرکت  ایــن  کارکنــان  لرســتان،  بــرق 
ــه  ــا ب ــود را بن ــوق خ ــی از حق ــه مبلغ ماهیان

ســت  ا خو ر د
ن  شــا د خو
مرکــز  بــه 
ــور  نیکــوکاری ن
جهــت  امیــد 
بــه  کمــک 
ــدان اهدا  نیازمن

. می کننــد
همیــن  بــر 
س  ســا ا
ــی  ــته های غذای ــدا بس ــب یل ــبت ش به مناس
شــامل برنــج، مــرغ، خوراکــی و... بــه شــماری 
از نیازمنــدان حاشــیه شــهر خرم آبــاد توســط 

شــد. توزیــع  مرکــز  ایــن 

توزیع بسته های غذایی به خانواده های نیازمند در مرکز نیکوکاری نور امید

برپایی نمایشگاه عکس با موضوع اقدامات صورت گرفته در سیل 98 لرستان
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ســبت  به منا
مبــارک  دهــه 
گلــزار  فجــر، 
شــهدا بهشــت 
رضــا شهرســتان 
د  بــا م آ خر
حضــور  بــا 
ــی  ــردم، جمع م
مســوالن،  از 
و  مدیرعامــل 

کارکنــان  شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
شــد. عطرافشــانی  و  غبارروبــی  لرســتان 

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ایــن اقــدام را  از  اســتان لرســتان هــدف 
بزرگ داشــت یــاد شــهدا عنــوان نمــوده و 

کــرد:  تاکیــد 
مــا  »همــه ی 
بــه  موظــف 
شــت  ا س د پا
ی  ن هــا ما ر آ
ــهدای  مقدس ش
کــه  گران قــدر 
ــا اســتقالل  همان
اســت  آزادی  و 
 . » شــیم می با

ــهدا  ــزار ش ــی از م ــا غبارروب ــدون خودنی فری
را جلــوه ای از ســپاس همــه ی هموطنــان 
ــا خــون  قدرشــناس از افــرادی دانســت کــه ب
ــتگی را از  ــم و وابس ــار ظل ــش غب ــاک خوی پ

ــد«. ــران زدودن ــره ای چه

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا به مناسبت دهه فجر

به مناسبت دهه فجر نمایشگاه عکس با موضوع اقدامات صورت گرفته در سیل فروردین 98 لرستان، در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان 
خرم آباد برگزار گردید که شرکت توزیع برق استان لرستان نیز اقدام به برپایی غرفه ای در این نمایشگاه نمود.
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تیــم فوتبــال دفتــر حراســت، بــه مقــام 
ــادواره  ــال ی ــابقات فوتب ــی مس قهرمان
ســلیمانی  قاســم  شــهید  ســردار 
نیــروی  توزیــع  )تیم هــای شــرکت 

ــت. ــت یاف ــتان( دس ــرق لرس ب
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن دوره  ــتان، در ای ــرق لرس ــع ب توزی
ــم  ــور 11 تی ــا حض ــه ب ــا ک از رقابت ه
ــرق  ــور 1 ب ــای ام ــد، تیم ه ــزار ش برگ
ــور  ــرداری و ام ــر بهره ب ــاد، دفت خرم آب

ــه  ــز ب ــرد نی ــرق بروج 1 ب
ــارم  ــا چه ــای دوم ت مقام ه

ــد. ــت یافتن دس
گــزارش،  ایــن  برپایــه 
رقابت هــا  از  دوره  ایــن 
به مناســبت دهــه فجــر و 
از  تیم هایــی  حضــور  بــا 
ــرق  ــع ب ــای توزی مدیریت ه
هم چنیــن  و  شهرســتان ها 
حــوزه ســتادی برگــزار شــد.
ــع  ــرکت توزی ــل ش مدیرعام

ی  و نیــر
ق  بــر
ن  ســتا ا
ن  ســتا لر
آییــن  در 
میــه  ختتا ا
ایــن دوره از 
رقابت هــا، 
را  ورزش 
و  پایــه 

س  ســا ا
ــتی  تندرس
نســت  ا د
گفــت:  و 
یــد  با «
کنــار  در 
بــه  ورزش 
یــب  تهذ
ــم  ــس ه نف
ــم«. بپردازی

ــزود:  ــا اف ــدون خودنی فری
از  ورزش  در  »اخــاق 
ــوردار  ــی برخ ــت باالی اهمی
اســت و بــرای شــادابی 
بــرق  توزیــع  پرســنل 
ــعه  ــال توس ــتان به دنب اس
ــان  ــی می ــته های ورزش رش

هســتیم«. همــکاران 
وی ضمن اشــاره به یــادواره 
ــلیمانی  ــهید س ــردار ش س
»شــهید  گفــت:  نیــز 
ــوه  ــوان اس ــلیمانی به عن س
اخــاق و رشــادت، بــا از خودگذشــتگی 
و تــاش توانســت نامــی مانــدگار از خود 

بگــذارد«. به جــای 
ایــن  پایــان  در  اســت،  گفتنــی 
بــا  برتــر  تیم هــای  از   ، رقابت هــا 
ــده  ــی فرمان ــرهنگ صادق ــور س حض
بســیج مهندســی صنعتــی و مدیرعامــل 
ــل  ــر به عم ــرق تقدی ــع ب ــرکت توزی ش

ــد. آم

برگزاری مسابقات فوتبال یادواره شهید سلیمانی در برق لرستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق 
بیــن  فوتســال  مســابقات  لرســتان، یک ســری 
ــرکت  ــا ش ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ــت آب و ب صنع
ــال  ــم فوتس ــان تی ــه در پای ــد ک ــزار ش ــم برگ 6 تی
ــام  ــه مق ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش

ــت. ــت یاف ــابقات دس ــن مس ــی ای ــب  قهرمان نای
بــر اســاس ایــن گــزارش، در پایــان ایــن مســابقات 
ــم  ــدری زاد« و »ســعید دولتشــا« از تی »مهــدی حی
شــرکت توزیــع بــرق بــه ترتیــب به عنــوان بازیکــن 

اخــاق و آقــای گل معرفــی شــدند.
در همیــن خصــوص دبیــر ورزشــی شــرکت توزیــع 
ــامتی  ــه س ــان این ک ــا بی ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ب
کارکنــان یکــی از اولویت هــای شــرکت اســت، 
اظهــار داشــت: »معتقدیــم کــه در کنــار کار و 
تــاش بایــد ورزش پرســنل هــم مــورد توجــه قــرار 

ــرد«. گی
ــوب  ــیار خ ــگاه بس ــه ن ــاره ب ــا اش ــاری ب ــرزاد به ف
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــه 
ــوان  ــان، عن ــتی کارکن ــئله ی ســامت و تندرس مس
داشــت: »برگــزاری مســابقات ورزشــی مختلــف در 
ــرکت  ــن ش ــتان و هم چنی ــتان و اس ــطح شهرس س
ــن  ــه ای ــرات ب ــزام نف ــوری و اع ــابقات کش در مس
می توانــد  انگیــزه،  ایجــاد  عاوه بــر  مســابقات 

ــرد«. ــاال بب ــز ب ــراد را نی ــان کاری اف راندم

نایب قهرمانی فوتسال برق لرستان
در صنعت آب و برق استان

فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره یازدهم - زمستان98

سید صادق آهوقلندری
مدیر امور پشتیبانی شرکت توزیع برق استان لرستان

از اساتید خوش نویسی

» َونوِم خدایی که مهربونه
خالِق منو أو ِهن َجهونه

اگر ُشو و رو أر سجده بنالیم
ُشِکر ِکَرمی َوجا نماریم

نعمت بیشمار، رحمی بِن نِری
شاید کتیِمن ُکل إ لور ِخیری 

یکی إ نِعَمَتل ، نیروِی برقه
عالم گیر إ غرب أو تا َگه شرقه
احتیاج ُکلمو إ ریز تا درشت 

إ صنعت و مال تا زمین و کشت 
ُکل َو نیرو برق هایِمَنه َسرپا 
هم یخدون نُِنه و رادیو پاپا 
لرز و تُو سوز إ سرما کو چی؟

یا ِچک ِچک ِعَرخ إ گرما کو چی؟
روشنایِی شو، کویچه و خیابو 

دلگرمی مردم إ نوم بیابو 
رونِق بازار گاوی دلمونَه

 إی موهَبَته أرا ُکلمونَه 
تمیسی لباس، یخچال بِن مالمو 

سرگرمی اُولَل إ ُکِل سالمو
ِزنِئی هونه َهر ًگوا بهشَته 

َگن مصرف ِکرِدنی َو خدا زشَته 
اتو و هیتر، اُو لباسشویی

کولر و جارو یاَگه ظرفشویی
مصرف هرچیئی یه َوختی دیری 
َگن مصرف ِکرِدنو هر برَقه ِمیری

مصرف بِِکیِمن ُکل َو انداَزه
تاَگه صنعتمو باو پُر آواَزه 
إ مصرف زیاد آِخرمو َشَره

گیرمو َهم نِما َگپی نون تََره 
مصرِف بیجا ُکفِر نِعَمَته

ُشکر أجا ناریم ُدویر إ ِمرَوتَه
أر َهَدر نِیِمی خدا شاَده ماو 
آینده کشور ویر أر هاتَه ماو «

سادات نصرالهی پشم

ــی  ــی دین ــورای فرهنگ ــر ش دبی
شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
این کــه  بیــان  بــا  لرســتان 
اباغــی  برنامه هــای  تمامــی 
ــی وزارت  ــی دین ــورای فرهنگ ش
دوم  ماهــه  شــش  در  نیــرو 
ــت،  ــه اس ــام گرفت ــال ۹8 انج س
ــن  ــر ای ــت: »عاوه ب ــار داش اظه
نیکــوکاری  مرکــز  اقدامــات، 
ریاســت  بــا حضــور  نورامیــد 
امــام خمینــی  امــداد  کمیتــه 

ــتان در  ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت )ره( کشــور و مدی
ــد  ــای نیازمن ــه خانواده ه ــانی ب ــت کمک رس جه
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــتاد ش ــل س در مح

ــد«. ــاح ش افتت
بــا  این کــه  بیــان  بــا  حیــدری زاد  مهــدی 

صــورت  برنامه ریزی هــای 
گرفتــه، تصمیمــات خوبــی بــرای 
ــت،  ــده اس ــه ش ــال ۹۹ گرفت س
گفــت: »در ســال جدیــد نیــز 
برنامه هــای  اجــرای  عاوه بــر 
اباغــی وزارت نیــرو، در نظــر 
داریــم میزبانــی مســابقات قرآنــی 
و  همــکاران  کشــوری  مرحلــه 
ــتان  ــکار را در لرس ــران هم همس

داشــته باشــیم«.
از  خرســندی  ابــراز  بــا  وی 
تاش هــای صــورت گرفتــه درخصــوص مســائل 
ــا  ــم کــه ب فرهنگــی خاطرنشــان کــرد: »امیدواری
ــه ی  ــل و هم ــت عام ــاعدت مدیری ــک و مس کم
پرســنل شــرکت بتوانیــم گامــی مؤثــر در راســتای 
ــم«.   ــی برداری ــی و دین ــور فرهنگ ــترش ام گس

گسترش فعالیت های فرهنگی برق لرستان در سال جدید 

شعری به زبان لکی در وصف نعمت برق و درست مصرف کردن این نعمت الهی
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پیــرو طــرح حــذف قبــوض کاغــذي بــرق کــه پــس 
از اطاع رســاني هاي گســترده توســط مجموعــه 
ــه  ــال ۹8 ب ــاه س ــداي مهرم ــرق از ابت ــت ب صنع
ــد، شــایعاتي منتشــر شــده کــه شــرکت  اجــرا درآم
از  جلوگیــري  و  شفاف ســازي  به منظــور  توانیــر 
ــح  ــار توضی ــه انتش ــبت ب ــان، نس ــي هم وطن نگران
و روشــنگري در ایــن خصــوص اقــدام کــرده اســت

ــه  ــع هرگون ــور رف ــدداً و به منظ ــل مج ــوارد ذی م
ابهــام اعــام مي گــردد:

1- تاکیــد مي شــود کــه در ایــن طــرح صرفــًا 
ــه  ــده و هیچ گون ــذف ش ــرق ح ــذي ب ــوض کاغ قب
تغییــري در نحــوه محاســبه قیمــت بــرق رخ نــداده 
ــر اســاس  ــاکان ب ــان کم ــوارض و آبونم ــام ع و اق

تعــداد  و  صورت حســاب  مبلــغ 
دوره  روزهــاي 

ئــت  ا قر

ســبه  محا
یــا  کاهــش  و  مي شــود 

افزایــش طــول دوره قرائــت، اثــري در افزایش بهاي 
ــاب  ــت و صورت حس ــد داش ــي نخواه ــرق مصرف ب
ــه شــماره  ــک ب ــق پیام ــز از طری ــي نی ــرق مصرف ب
تلفــن همــراه اعــام شــده از ســوي مشــترکان کــه 
ــرق  ــروي ب ــع نی در سیســتم هاي شــرکت هاي توزی
ــن  ــد. در عی ــد ش ــال خواه ــده اســت، ارس ــت ش ثب
حــال مشــترکان گرامــي به منظــور مشــاهده قبــض 
ــاي  ــه پایگاه ه ــه ب ــا مراجع ــد ب ــود مي توانن ــرق خ ب
اینترنتــي شــرکت هاي توزیــع نیــروي بــرق اســتان 
متبــوع، نســبت بــه مشــاهده تصویــر قبــوض بــرق 
ــوض کاغــذي پیشــین  ــد قب ــًا همانن ــه عین خــود ک
بــوده و امــکان چــاپ و مقایســه بــا ارقــام و 
ــد. ــدام کنن ــته را دارد، اق ــاب هاي گذش صورت حس

ــا  ــارزه ب ــور در مب ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ۲- ب
ویــروس کرونــا، صنعــت بــرق نیــز بــا ایفــاي ســهم 

خــود بــراي قطــع زنجیــره انتقــال، همــه ی خدمــات 
ــا  ــه داده و حت ــي ارائ ــورت الکترونیک ــود به ص را خ
قرائــت قبــوض بــرق را نیــز بــر اســاس روش هایــي 
ــود  ــک خ ــا کم ــد، ب ــد ش ــاني خواه ــه اطاع رس ک
مشــترکان )و بــدون حضــور مامــور قرائــت( انجــام 
خواهــد داد و در مجمــوع ایــن طــرح به عنــوان 
ــارزه  ــرق در مب ــت ب ــکات ارزشــمند صنع یکــي از ن
ــدور  ــه از ص ــود، چراک ــوب مي ش ــا محس ــا کرون ب
ــراي قرائــت  قبــوض کاغــذي و حضــور مامــوران ب
کنتــور جلوگیــري شــده و راه انتقــال از ایــن طریــق 

ــود. ــته مي ش ــز شکس نی
۳- صنعــت بــرق در خــط مقــدم خدمت رســاني 
ــتگاه هاي  ــه ی دس ــتان ها و هم ــردم، بیمارس ــه م ب
خدمات رســان قــرار دارد و در ایــن 
شــرایط کــه توصیه 
ــه  ــه خان ب

ــدن  مان
همــه ی مــردم 
 ۲0 از  بیــش  مي شــود، 
هــزار نفــر از همــکاران مــا، در نقــاط مختلــف 
بــه کار  مشــغول  هم زمــان  به صــورت  کشــور 
ــا هیــچ مشــکلي در تامیــن بــرق پایــدار  هســتند، ت
ــد.  ــود نیای ــردم و ... به وج ــتان ها، م ــراي بیمارس ب
لــذا از اصحــاب رســانه و صاحبــان کانال هــاي 
خواهشــمند  مجــازي،  فضــاي  در  اطاع رســاني 
نیازمنــد آرامــش  ایــن شــرایط کــه  اســت در 
ــویش  ــث تش ــه باع ــاري ک ــار اخب ــتیم، از انتش هس
ــًا  ــد. ضمن ــود بپرهیزن ــز مي ش ــردم عزی ــان م اذه
بــرق پیگیــري  یــادآور مي شــود کــه صنعــت 
قانونــي و قضایــي از شایعه ســازان و انتشــاردهندگان 
ــار  ــون چندین ب ــا کن ــه ت ــي ک ــایعه هاي این چنین ش
تکذیــب و نســبت بــه شفاف ســازي آن اقــدام شــده 
ــرار،  ــورت تک ــد و در ص ــود مي دان ــق خ ــت، ح اس
ــد. ــد ش ــدام خواه ــي اق ــکایت قضای ــه ش نســبت ب

توضیح درخصوص برخی شایعات فضاي مجازي؛
نحوه محاسبه صورت حساب برق با حذف قبوض کاغذي تغییر نکرده است
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بــرق  توزیــع  مدیــر 
شهرســتان ازنــا از انجــام 
عملیــات روشــنایی معابــر 
بلــوار اســتاد آریان پــور 
جهــاد  بلــوار  )انتهــای 
شــهید  شــهرک  تــا 
انتهــای   ،) فریدونــی 
بلــوار جهــاد تــا شــهرک 
)خروجــی  المهــدی 
بــه ســمت الیگــودرز ( 

ــر و  ــنایی معاب ــراغ روش ــتگاه چ ــب 100 دس و نص
روشــن نمــودن آن هــا خبــر داد و گفــت: »عملیــات 
ــه  ــر ب ــنایی معاب ــراغ روش ــه و ۳۲ چ ــداث 16 پای اح
طــول 640 متــر در بلــوار اســتاد آریان پــور، 11 پایــه 
ــر  ــول 4۲0 مت ــه ط ــر ب ــنایی معاب ــراغ روش و ۲۳ چ
ــتگاه  ــب 100 دس ــدی و نص ــهرک المه ــوار ش در بل
ــا  ــتاهای ازن ــطح روس ــر در س ــنایی معاب ــراغ روش چ
در کمتریــن زمــان ممکــن صــورت پذیرفتــه اســت«.

ــه  ــا توجــه ب ــان این کــه ب ــا بی اســماعیل احمــدی ب
ــاب  ــای اصح ــی و پیگیری ه ــت های مردم درخواس
رســانه و مســاعدت های مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
ــن  ــا؛ ای ــهرداری ازن ــکاری ش ــتان و هم ــرق اس ب
ــاری  ــا اعتب ــن ب ــان ممک ــن زم ــا در کمتری پروژه ه
بالغ بــر ۲800 میلیــون ریــال انجــام و به عنــوان 
ایــن مدیریــت تقدیــم مــردم  هدیــه نــوروزی 

ــد«. ــا گردی ــتان ازن شهرس

ادامــه  در  احمــدی 
مدیریــت  عملکــرد 
توزیــع شهرســتان ازنــا در 
ــال  ــتان س ــه ماهه زمس س
ــمرد:  ــه برش ۹8 را این گون
کیلومتــر   1.5 »اصــاح 
کیلوولــت   ۲0 خــط 
قســمتی از فیــدر پاچــه 
یــک  احــداث  لــک، 
کیلومتــر شــبکه فشــار 
ــه مشــترکین  ــانی ب ــت برق رس ــی جه ــف هوای ضعی
ــد شــهری، احــداث دو دســتگاه پســت هوایــی  جدی
در ســطح شــهر ازنــا، تعویــض 700 دســتگاه کنتــور 
مشــترکین عــادی شــهری و روســتایی، احــداث 700 
ــد  ــترکین جدی ــت مش ــت جه ــط ۲0 کیلوول ــر خ مت
ــهری، تأمیــن بــرق و روشــنایی ایســتگاه های  ش
ــر  ــال احم ــت، ه ــبکه بهداش ــی ش ــت بازرس ایس
ــهید  ــوار ش ــرآن بل ــدان ق ــا )می ــهر ازن و ورودی ش
ــع  ــوری تقاط ــای ن ــدازی برج ه ــدم(، راه ان تهرانی مق
بــه  اراک  ـ  ازنــا  جــاده  مرزیــان  ـ  مؤمن آبــاد 
ــاح  ــاده ای، اص ــات ج ــری از تصادف ــت جلوگی جه
و بهینه ســازی شــبکه ۲0 کیلوولــت فــاز یــک 
جهــت رفــع حریــم شــبکه ۲0 کیلوولــت و اصــاح 
و بهینه ســازی شــبکه فشــار متوســط خیابــان آزادی 
ــع  ــام ـ تقاط ــان ام ــان ـ خیاب ــهید دهق ــع ش ـ تقاط

ــم«. ــع حری ــت رف ــوذر جه ــان اب خیاب
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مدیــر توزیــع بــرق ۲ شهرســتان 
صــورت  فعالیت هــای  خرم آبــاد 
ــه ماهه  ــت در س ــن مدیری ــه ای گرفت
این گونــه  را   ۹8 ســال   زمســتان 
دســتگاه  »نصــب  برشــمرد: 
مشــترکین،  بــرای  نوبت گیــر 
مطالبــات،  درصــد   111 وصــول 
ــت  ــن جه ــماره تلف ــدن ش ــت ش ثب
ارســال پیامــک بــه تعــداد قابــل 
ماحظــه ای از مشــترکین، ارســال 

ــتفاده  ــت اس ــران جه ــازان و ایثارگ ــد جانب ــام ک تم
ــت های  ــد از پس ــی، بازدی ــرژی مصرف ــف ان از تخفی
مجــاورت  در  هوایــی  شــبکه های  و  زمینــی 
ــول های  ــدد کپس ــارژ مج ــت ش ــه، درخواس رودخان
آتش نشــانی، اخطــار بــه متجــاوزان بــه حریــم 
ــر  ــی و پ ــای اجرای ــد از طرح ه ــرق، بازدی ــبکه ب ش
ــتعام  ــواب اس ــرداری، ج ــای بهره ب ــودن فرم ه نم
و نامه هــای شــهرداری اربــاب رجــوع، بازدیــد و 
سرکشــی بــه کپســول های اجرایــی و سرکشــی بــه 
محورهــای مدیریــت، برگــزاری کاس هــای ایمنــی 
ــع  ــت رف ــیون ها جه ــزاری کمیس ــال ۹8، برگ در س
بــرق«. حریــم مشــترکین در حریــم شــبکه های 

حکمــت بیرانونــدی در ادامــه بــه فعالیت هــای 
واحــد اندازه گیــری ایــن مدیریــت اشــاره کــرد 
ــب  ــرد: »نص ــوان ک ــر عن ــرح زی ــه ش ــا را ب و آن ه
ــعاب  ــب انش ــتگاه، نص ــهری ۳۳6 دس ــعاب ش انش
افزایــش  و  تعویــض  دســتگاه،   1۹۹ روســتایی 
لــوازم اندازه گیــری ۲81 دســتگاه، تســت لــوازم 
اندازه گیــری عــادی و دیمانــدی 6۳۲۲ انشــعاب، 
و  انشــعاب   400 اندازه گیــری  لــوازم  اصــاح 
ــهود  ــاز نامش ــای غیرمج ــر مبن ــول ب ــایی وص شناس

11۳مــورد«.
وی اقدامــات حــوزه تعمیــرات را نیــز این گونــه 

 ۲00 از  بیــش  »تعویــض  خوانــد: 
روســتایی،  فیدرهــای  مقــره 
روســتایی  فیدرهــای  شــاخه زنی 
ــض  ــورد، تعوی ــط ۲0 م ــار متوس فش
چوبــی  فرســوده  پایه هــای 
اصلــه،   10 روســتایی  محورهــای 
شــاخه زنی فیدرهــای شــهری150 
ــوری  ــزات مان ــب تجهی ــه، نص اصل
دســتگاه   6 موتــوردار  سکســیونر 
روی فیدرهــای شــهری شــقایق- 
پایه هــای شکســته  تعویــض  ســاحلی- حافــظ، 
توســط خــودرو 7 اصلــه، نصــب جداســاز و کات اوت 
 ۳0 روســتایی  و  شــهری  فیدرهــای  روی  فیــوز 
دســتگاه، رفــع حریــم شــبکه فشــار متوســط خطــوط 
شــهری 10 مــورد، مانــور و تعادل بــار فیدرهــای 
شــهری، تعویــض پایه هــای فرســوده فشــار ضعیــف 
روســتایی 15 مــورد، احــداث شــبکه فشــار ضعیــف 
روســتایی 1700 متــر، رفــع حریــم شــبکه های 
فشــار  شــبکه  شــاخه زنی  مــورد،  شــهری۲0 
ضعیــف ۳0 اصلــه، تعویــض پایه هــای فرســوده 
ــتایی  ــف روس ــم ضعی ــع حری ــدد، رف ــهری ۲۲ ع ش
ــف  ــع ضع ــهری و رف ــبکه ش ــداث ش ــورد، اح 5 م
ولتــاژ 1500 مــورد و عکس بــرداری از اتصــاالت 
ــزات در  ــام تجهی ــا، ترســیم تم ــع آن ه سســت و رف
نرم افــزار جــی آی اس و بارگــذاری مشــترکین در 

نرم افــزار«. ایــن 
بیرانونــدی اقدامــات واحــد کنتــرل بــار را نیــز 
این گونــه برشــمرد: »در مــدار قــرار دادن ۳ دســتگاه 
ــه  ــف ب ــار ضعی ــدر فش ــداث فی ــد، اح ــس جدی تران
طــول 500 متــر، بازدیــد و رفــع مشــکل بــه تعــداد 
ــال و  ــه دوم س ــری نیم ــام بارگی ــترک، انج ۹6 مش
ــی پارامترهــا  ــان آن به موقــع و نصــب و جابه جای پای

ــده«. ــخص ش ــت های مش در پس
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شــرکت  مدیرعامــل 
ــرق  ــع ب توزی

ــتان در  لرس
»وایــک«  برنامــه 

شــبکه افــاک بــا بیــان این کــه در 
ــا  ــتاهای 5 ت ــه روس ــانی ب ــر برق رس ــال حاض ح
ــت:  ــار داش ــم، اظه ــام می دهی ــوار را انج 10 خان
ــه  ــاد ک ــر و خرم آب ــتا از پل دخت ــک روس ــز ی »به ج
معــارض دارنــد، تمــام روســتاهای بــاالی 5 خانــوار 

در لرســتان دارای بــرق هســتند«.
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  خودنیــا  فریــدون 
ســرمایه گذاری زیــادی در ایــن رابطــه انجــام 
ــا  ــان م ــرد: »کارکن ــان ک ــت، خاطرنش ــده اس ش
نقــاط صعب العبــور را هــم بــرق دار کرده انــد«.

ــای  ــرکت کاره ــن ش ــه در ای ــان این ک ــا بی وی ب
ــش  ــاه پی ــک م ــزود: »ی ــده، اف ــاز ش ــی آغ خوب
ــاح شــد«. ــاد افتت ــی خرم آب ــروگاه ســیکل ترکیب نی

ــک در  ــروگاه کوچ ــت: »دو نی ــار داش ــا اظه خودنی
شــهرک صنعتــی بروجــرد افتتــاح شــده و یــک ماه 
ــی دورود  ــهرک صنعت ــروگاه در ش ــک نی ــده ی آین

ــود«. ــاح می ش ــی افتت ــش خصوص ــط بخ توس
ــان ســال  ــا پای ــروگاه ت ــه 5 نی ــان این ک ــا بی وی ب
۹8 افتتــاح شــده، خاطرنشــان کــرد: »در مناطقــی 
کــه بحــث صنعتــی بــودن وجــود دارد نســبت بــه 

ــدام  ــروگاه اق ــداث نی اح
کرده ایــم«.

ــل  مدیرعام
لرســتان  بــرق 
نیروگاه هــای  این کــه  بیــان  بــا 
مــردم  بــرای  مناســبی  فرصــت  خورشــیدی 
هســتند، گفــت: »نیــروگاه خورشــیدی روی پشــت 
بــام منــازل قابــل نصــب اســت و بــه ازای هــر 10 
کیلــووات ماهیانــه حــدود ســه میلیــون درآمدزایــی 

دارنــد«.
ــار  ــود اظه ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
از  کرونــا  ویــروس  شــیوع  »به دلیــل  داشــت: 
ابتــدای اســفندماه قرائــت کنتورهــا و آزمایــش 

متوقــف کرده ایــم«. را  کنتــور 
ــول  ــش وص ــه بخ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب خودنی
مطالبــات هــم فعــًا متوقــف شــده اســت، اظهــار 
ــاه  ــت م ــان اردیبهش ــا پای ــترکین ت ــت: »مش داش

ــد«. ــت دارن ــت پرداخ فرص
وی بــا اشــاره بــه این کــه مشــترکین بــرای 
ــور  ــه حض ــاز ب ــت نی ــی و کم اهمی ــای جزئ کاره
خدمات رســانی  آمــاده   1۲1 ســامانه  و  ندارنــد 
کــرد:  عنــوان  اســت،  شــبانه روزی  به صــورت 
کامــًا  را  خدمات مــان  این کــه  بــرای  »مــا 

تــاش هســتیم«. در  کنیــم  غیرحضــوری 

لرستان جزو 6 استان برتر توزیع برق کشور است


