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رزمایــش  دهمیــن 
و  بــرق  قطــع  سراســری 
بــه کاری  آمــاده  ارزیابــی 
ــراری  ــرق اضط ــای ب مولده
ــاس،  ــی، حس ــز حیات مراک
 ۱۲ در  ضــروری  و  مهــم 
ازجملــه  اســتان  مرکــز 
لرســتان و بــا رمــز یــا امــام 

برگــزار شــد. )ع(  رضــا 
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت توزیــع نیــروی برق 
ــن  ــتان، دهمی ــتان لرس اس
رزمایــش آمــاده بــه کاری 
ــراری  ــرق اضط ــای ب مولده
ــاس،  ــی، حس ــز حیات مراک

مهــم و ضــروری در قالــب مانــور پدافنــد غیرعامــل 
بــا حضــور مدیرعامــل، معاونیــن و مدیــران و 

اکیپ هــای شــرکت توزیــع برگــزار شــد.
ــرق لرســتان در ایــن  ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
ــم و  ــاس، مه ــز حس ــت: »۱۷۸ مرک ــش گف رزمای
ــه ۲۲  ــود دارد ک ــتان وج ــطح اس ــروری در س ض
مرکــز حســاس، ۱۲۶ مرکــز مهــم و ۳۰ مرکــز 

ــت«. ــروری اس ض
فریــدون خودنیــا بــا بیــان این کــه مانــور رزمایــش 
ــرق اضطــراری مراکــز  ــه کاری مولدهــای ب ــاده ب آم
حیاتــی، حســاس و مهــم کشــور بــا شــعار »پدافنــد 
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــدار« برگ ــران پای ــل، ای غیرعام
ایــن رزمایــش ۱۲ ســازمان کــه  داشــت: »در 
ــز  ــر و ۷ مرک ــرکت توانی ــب ش ــز آن منتخ ۵ مرک
منتخــب شــرکت توزیــع بــرق اســتان شــامل مراکز 
مهــم، حیاتــی و حســاس و راه بــردی می باشــد کــه 
در ایــن مانــور دیزل هــای اضطــراری مراکــز بــدون 
ــاز  ــی موردنی ــت ارزیاب ــع و در نهای ــی قط هماهنگ
بــر اســاس چک لیســت های مصــوب اســتاندارد 
ــر  ــرو، شــرکت توانی ــه وزارت نی ــج ب صــورت و نتای

و اســتانداری ارســال شــد«.
وی بــا اشــاره بــه این کــه در ایــن مانــور در صــورت 
مشــکل ژنراتورهــای مراکــز پیگیــر رفــع مشــکالت 

آن خواهیــم بــود، عنــوان 
کــرد: »در طــول ســال 
ماهیانــه  به صــورت 
مراکــز حســاس را بازدیــد 
ــرد  ــم ک ــی خواهی و ارزیاب
کــه در ســال گذشــته 
ارزیابــی  مــورد   ۱۷۸
ژنراتورهــای  دیــزل  از 
شــد  انجــام  حســاس 
ســال جاری  در  کــه 
تــا  مــورد   ۲۱۲ نیــز 
ــه  ــورت گرفت ــال ص به ح
و به صــورت مســتمر هــم 
ایرادهــا رفــع خواهنــد 

شــد«.
بهره بــرداری و دیســپاچینگ  ادامــه معــاون  در 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان نیــز بــا بیــان 
ــن  ــل ای ــد غیرعام ــور پدافن ــدف از مان ــه ه این ک
اســت کــه زمانــی بــرق قطــع شــود مراکــز حســاس 
ــی  ــردم خلل ــه م ــات ب ــه خدم ــروری در ارائ و ض
ــر  ایجــاد نشــود، اظهــار داشــت: »در ایــن راســتا ب
اســاس دســتورالعمل های حــوزه پدافنــد غیرعامــل 
ــز حســاس و ضــروری موظــف هســتند  ــن مراک ای
در صــورت قطعــی بــرق بــرای خودشــان مولــد یــا 
ژنراتورهــای بــرق خریــداری و آمــاده بــه کار باشــد 
تــا ســریعاً وارد مــدار شــوند و کمبــود بــرق را 

ــد«. ــران کنن جب
عبدالرضــا حســینی مهر بــا اشــاره بــه این کــه 
در ایــن مانــور همــکاران بــا ورود بــه مراکــز 
تعیین شــده بــرق مراکــز را قطــع و واکنــش مولــد 
ــنجند  ــرق می س ــع ب ــه قط ــبت ب ــز را نس آن مرک
ــی  ــد آن را عیب یاب ــکل بتوانن ــورت مش ــه در ص ک
و رفــع کننــد، تصریــح کــرد: »به رغــم این کــه 
مراکــز حســاس موظــف هســتند تعمیــر و ســرویس 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــد، ش ــام دهن ــا را انج مولده
به صــورت ماهیانــه ایــن وظیفــه را انجــام می دهــد 
کــه امــروز خوش بختانــه تمــام مراکــز مــورد نظــر 

ــدار شــد«. ــا وارد م ــد آن ه ــرق مول ــا قطــع ب ب
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ــام  ــا والدت ام ــان ب هم زم
)ع(  عســگری  حســن 
ــاح برق رســانی  ــن افتت آیی
گالبــان  روســتای  بــه 
معاونــت  حضــور  بــا   ۳
ــی  ــور عمران ــی ام هماهنگ
ــه  ــام جمع ــتانداری، ام اس
چگنــی،  شهرســتان 
شهرســتان،  فرمانــدار 
شــرکت  مدیرعامــل 
توزیــع بــرق و معاونیــن 
و  ســتادی  مدیــران  و 
بــرق  توزیــع  مدیریــت 
شهرســتان چگنــی برگــزار 

گردیــد.
عمرانــی  امــور  معــاون 

بــا  مراســم  ایــن  در  لرســتان  اســتانداری 
بیــان این کــه شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
اســتان  جهــادی  و  پرتــالش  دســتگاه های  از 
ــا وجــود  اســت، اظهــار داشــت: »ایــن شــرکت ب
همــه ی تنگناهــا و کاســتی ها همــواره در جهــت 
ــت از  ــع محرومی ــتانی ها و رف ــال هم اس ــاه ح رف
ــه  ــانی ب ــه برق رس ــادرت ب ــتایی مب مناطــق روس
روســتاهای دور افتــاده و صعب العبــور کــرده 

ــت«. اس
ــل  ــر از مدیرعام ــن تقدی ــد ضم ــا دالون احمدرض
ــی و  ــتان چگن ــرق شهرس ــع ب ــت توزی ، مدیری
تمامــی پرســنل زحمت کــش شــرکت توزیــع برق 
چشــم گیری  »پیشــرفت های  افــزود:  اســتان، 
ــت  ــالب در صنع ــت انق ــا برک ــر ب ــول عم در ط
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــه و ش ــورت گرفت ــرق ص ب
ــایر  ــای س ــه پ ــا ب ــگام و پ ــتان هم ــتان لرس اس
شــرکت های توزیــع در کشــور موفــق عمــل 
ــه  ــه در زمین ــت ک ــوان گف ــت و می ت ــوده اس نم
برق رســانی روســتایی از شــرکت های پیشــرو در 

کشــور می باشــد«.
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیع برق لرســتان 

این کــه  بــه  اشــاره  بــا 
یــک  به عنــوان  بــرق 
ــش  ــی نق ــت زیربنای صنع
پیشــرفت  در  بســزایی 
اظهــار  دارد،  جوامــع 
»برق رســانی  داشــت: 
روســتاهای  بــه 
عالوه بــر  محــروم 
زمینه ســاز  این کــه 
مهاجــرت معکــوس بــه 
موجــب  روستاهاســت، 
اشــتغال زایی و تولیــدات 
ــز  ــاورزی نی ــی و کش دام

. » د د می گــر
فریــدون خودنیــا با اشــاره 
بــه اهمیــت برق رســانی 
ــت  ــق عدال ــت تحق ــزود: »جه ــتاها اف ــه روس ب
اجتماعــی و پــاک نمــودن فقــر از چهره روســتاها 
ــدون  ــراوان و ب ــای ف ــا تالش ه ــع ب شــرکت توزی
ایــن  بــرای  و مطمئــن  پایــدار  بــرق  وقفــه 
ــا  ــزان در تمــام نقــاط اســتان فراهــم آورد ت عزی
ــن  ــن از ای ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــتانی ها ب هم اس

ــد«. ــتفاده نماین ــت اس نعم
برنامه هــای  از  وی خاطرنشــان کــرد: »یکــی 
ــال های  ــی س ــتان ط ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
اخیــر بــرق دار نمــودن تمامــی روســتاهای بــدون 
ــوده  ــتند ب ــی هس ــه دارای راه دسترس ــرق ک ب
اســت کــه انشــااله بتوانیــم بــه زودی جشــن 
ــرق  ــدون ب ــتاهای ب ــه روس ــانی ب ــان برق رس پای
ــم«. ــزار نمایی ــوار را در اســتان برگ ــاالی ۵ خان و ب

ــرق  ــع ب ــت توزی ــنو، مدیری ــن رش ــان بهم در پای
ــرای  ــار داشــت: »ب ــز اظه ــی نی ــتان چگن شهرس
ــا احــداث  ــان ۳ ب ــتای گالب ــه روس ــانی ب برق رس
ــر شــبکه فشــار متوســط و  بیــش از ۱.۵ کیلومت
ــک  ــب ی ــف و نص ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ۵۰۰ مت
ــون  ــر ۹۰۰ میلی ــفورماتور، بالغ ب ــتگاه ترانس دس

ــه شــده اســت«. ــان هزین توم

لرستان در زمینه برق رسانی روستایی از بهترین های کشور است
جلســه کارگــروه آب و 
ــتان  ــتان لرس ــرژی اس ان
مدیــرکل  حضــور  بــا 
غیرعامــل  پدافنــد 
ــای  ــه اعض ــتان و کلی اس
محــل  در  کارگــروه 
کنفرانــس  ســالن 
بــرق  توزیــع  شــرکت 
شــد. برگــزار  اســتان 

شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان  بــرق  توزیــع 
و رئیــس کارگــروه آب 
در  اســتان  انــرژی  و 
نشســت  ایــن  ابتــدای 
»از  داشــت:  اظهــار 

مهم تریــن مباحــث پیــش رو در نیمــه دوم 
ســال ۱۴۰۰ به ویــژه در اوج ســرما تامیــن 
بــا  کــه  می باشــد  مشــترکین  گاز  و  بــرق 
ــودن فصــل ســرما یکــی  ــه نزدیــک ب توجــه ب
ــای  ــی راه کاره ــه بررس ــن جلس ــث ای از مباح
ــرای  ــدار ب ــن و پای ــرق و گاز مطمئ ــن ب تامی

می باشــد«. اســتان  مشــترکین 
ــل  ــه در فص ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ســرما اولویــت بــا تامیــن گاز مشــترکین 
ــتم های  ــتفاده در سیس ــور اس ــی به منظ خانگ
گرمایشــی می باشــد، تصریــح کــرد: »بنابرایــن 
ــا عنایــت بــه ایــن موضــوع گاز نیروگاه هــای  ب
تولیــد بــرق قطــع می شــود و الزم اســت 
ــه  ــردد ک ــن گ ــا تامی ــوخت دوم نیروگاه ه س
توســط  خوش بختانــه  لرســتان  اســتان  در 
شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی اقدامــات 
خوبــی صــورت گرفتــه و ســوخت دوم نیــروگاه 
ســیکل ترکیبــی خرم آبــاد و نیــروگاه گازی 

دورود تامیــن می گــردد«.

وی افــزود: »بــر همیــن 
توجــه  بــا  اســاس 
قطــع  احتمــال  بــه 
بــرق و گاز در فصــل 
اســت  الزم  ســرما 
ــط  ــتگاه های ذی رب دس
آمادگــی الزم را داشــته 
ــم  ــه امیدواری باشــند ک
اقدامــات  انجــام  بــا 
پیش گیرانــه در نیمــه 
 ۱۴۰۰ ســال  دوم 
خوبــی  خدمات دهــی 
بــه مشــترکین سراســر 
ــرق  اســتان در حــوزه ب
ــیم و  ــته باش و گاز داش

شــاهد کمبــود انــرژی نباشــیم«.
ــرکل پدافنــد غیرعامــل  در ادامــه ســیف، مدی
اســتانداری لرســتان ضمــن پاســخ بــه ســواالت 
مطــرح شــده، راه کارهایــی جهــت تامیــن 
منابــع ارائــه و مقــرر گردیــد از طریــق ســازمان 
موضــوع  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــردد. ــری گ ــا پیگی ــی پروژه ه ــع مال ــن مناب تامی

پدافنــد  مصــوب  پروژه هــای  هم چنیــن 
ــل در حــوزه راه آهــن، آب و فاضــالب،  غیرعام
ــه ای و شــرکت گاز لرســتان مطــرح  آب منطق
مذکــور  دســتگاه های  عامــل  مدیــران  و 
توضیحاتــی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده 
ــد. ــرح نمودن ــاز مط ــورد نی ــی م ــع مال و مناب

در پایــان جلســه نیــز مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان بــه موضــوع دو ســو تغذیه 
نمــودن مراکــز حســاس اشــاره نمودنــد و مقرر 
ــه نمــودن بیمارســتان ها  ــد دو ســو تغذی گردی
در اولویــت کاری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــرد. ــرار گی اســتان ق

برگزاری جلسه کارگروه آب و انرژی در برق لرستان

روابــط  گــزارش  بــه 
ــع  ــرکت توزی ــی ش عموم
اســتان  بــرق  نیــروی 
ــر  ــرکل دفت لرســتان، مدی
و  بحــران  مدیریــت 
ــل وزارت  ــد غیرعام پدافن
نیــرو در ایــن خصــوص 
»بــا  داشــت:  اظهــار 
کمیته هــای  هماهنگــی 
مختلــف از ســتاد وزارت 
نیــرو در ۶ منطقــه کشــور 
برگــزار  مانورهــا  ایــن 
خواهــد شــد و موجــب 
بازدهــی بهتــر کارهــای 
ــن  ــجام بی ــی و انس گروه

ــا  ــراد و نیروه ــی اف ــود و توانای ــتگاه ها می ش دس
می بخشــد«. ارتقــا  گروهــی  کار  در  را 

مهنــدس ســیداعتضاد مقیمــی بــا بیــان این کــه 
ایــن مانــور به منظــور افزایــش توانمنــدی بــرای 
مقابلــه هوشــمندانه در برابــر مخاطــرات طبیعــی 
ــزود: »از آن جــا کــه  ــژه ســیل می باشــد، اف به وی
اســتان های جنوب غربــی همــواره در معــرض 
تهدیدهــای طبیعــی ازجملــه ســیل بــوده، بنابــر 
ــتگاه های  ــر در دس ــی بیش ت ــزوم آمادگ ــن ل ای
ــه  ــرای مقابل ــرق ب ــی آب و ب خدمت رســان حیات

ــا ســیل ضــروری می باشــد«. ب
وی بــه اهمیــت رصــد شــرایط اقلیمــی در مواقــع 
بحــران اشــاره کــرد و گفــت: »در حــوزه صنعــت 
آب و بــرق در ایــن زمینــه به خوبــی عمــل شــده 
و ســامانه های هشــدار آمادگــی الزم را بــرای 

مواجهــه بــا بحــران ایجــاد کــرده اســت«.
مقیمــی تصریــح کرد: »بررســی میزان اثربخشــی 
و کارایــی برنامه هــای آمادگــی و مقابلــه، ایجــاد 
هماهنگــی الزم بیــن دســتگاه های صنعــت آب و 
بــرق، تمریــن هماهنگــی بیــن ســایر ســازمان ها 
و مــردم، تمریــن خدمت رســانی بــه مراکــز 
ــاد  ــارت و اعتم ــاد مه ــراری، ایج ــکان اضط اس

بــه نفــس در همــکاران 
و شناســایی نقــاط ضعــف 
و قــوت، مبادلــه دانــش 
ــای  ــن اعض ــارب بی و تج
در  شــرکت کننده 
ــی  ــرآورد کیف ــش، ب رزمای
و  تجهیــزات  کمــی  و 
امکانــات و ... از مهم تریــن 
اهــداف موردنظــر اجــرای 

ــت«. ــش اس رزمای
مدیرعامــل  ادامــه  در 
بــرق  توزیــع  شــرکت 
لرســتان نیــز در خصــوص 
بــرق  حــوزه  عملیــات 
ــی آموزشــی  ــور تمرین مان
بــرق اظهــار داشــت: »مانــور تمرینــی آموزشــی 
مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل کشــور در 
ــال  ــر در ح ــتان پل دخت ــه گل گل شهرس منطق
ایــن مانــور آســیب ها  برگــزاری بــوده و در 
بــه زیرســاخت های حــوزه بــرق در ۳ نقطــه 
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه ازجملــه آن هــا 
نصــب پایــه و احــداث شــبکه توزیــع بــرق، 
ــب  ــیب دیده، نص ــبکه آس ــگالژ ش ــالح و ری اص
ــیار  ــور س ــزل ژنرات ــی و دی ــت هوای ــل پس کام

می باشــد«.
ــتان های  ــه اس ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
یاری رســان بــا تجهیــزات و ماشــین آالت کامــل 
اعــم از جرثقیــل، باالبــر، خودروهــای کمــک دار، 
مولدهــای بــرق اضطــراری، انــواع ترانــس، تابلــو 
ــدند،  ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــراق آالت ب و ی
تصریــح کــرد: »در ایــن مانــور تــوان پاســخ گویی 
ــز ســنجیده  ــرق نی ــی حــوزه ب ــای عملیات نیروه
عملیاتــی  اکیب هــای  خوش بختانــه  و  شــد 
ــص  ــه نواق ــل کلی ــی کام ــا آمادگ ــتند ب توانس
در  را  وارده  فرضــی  زیربنایــی  خســارات  و 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن بازیابــی و اصــالح 

ــد«. نماین

برگزاری رزمایش بزرگ جنوب غرب کشور در لرستان
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ــرق  ــع ب ــت مصــرف شــرکت توزی ــر مدیری ــر دفت مدی
اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه تولیــد بــرق در زمــان 
اوج مصــرف نســبت بــه ســایر اوقــات ســال به شــدت 
ــرای  گــران تمــام می شــود، اظهــار داشــت: »چــون ب
ایــن چهــار مــاه بایســتی حداقــل 40 درصــد بــه تولیــد 
بــرق کشــور افــزوده شــود و بعــد از پیــک بــار در اول 
ــی از  ــزرگ 1000 مگاوات ــروگاه ب ــدود 15 نی ــز ح پایی
مــدار خــارج شــود و بــدون اســتفاده و بایســتی هزینــه 
نگهــداری و نیــروی انســانی آن تامیــن تامیــن شــود«.

قبــاد رســتمی مطلــق ادامــه داد: »وزارت نیــرو و 
شــرکت توانیــر و شــرکت های بــرق منطقــه ای و 
ــه  ــد تفاهم نام ــه عق ــدام ب ــتانی اق ــرق اس ــع ب توزی
ــت،  ــه صنع ــف ازجمل ــای مختل ــا بخش ه ــکاری ب هم
ــد کــه مصــرف  کشــاورزی، تجــاری و اداری می نماین
خــود در فصــل پیــک را کاهــش دهنــد و در ازای آن 
ــند  ــته باش ــود داش ــاب های خ ــف در صورت حس تخفی
ــل  ــا مث ــی از بخش ه ــا در بعض ــه آن ه ــا هزین و حت

ــید«. ــد رس ــر خواه ــه صف ــاورزی ب کش
ــا  ــد تفاهم نامه ه ــار عق ــی از آم ــه گزارش وی در ادام
ــده را  ــام ش ــز انج ــل پایی ــبات آن در فص ــه محاس ک
ــترکین  ــداد کل مش ــود: »تع ــه نم ــل ارائ ــرح ذی به ش
شــده6979  منعقــد  تفاهم نامــه  آن هــا  بــا  کــه 

مشــترک، تعــدا مشــترکینی کــه موفــق بــه همــکاری 
شــده و تخفیــف گرفته انــد 5502 مشــترک کــه حــدود 
79 درصــد مشــترکین ثبت نامــی می باشــند، مبلــغ 
ــار  ــدار ب ــال، مق ــارد ری ــدود 87 میلی ــف ح کل تخفی
ــخ  ــک کشــور در تاری ــا پی ــان ب ــه هم زم کاهــش یافت
ــان  ــه هم زم ــش یافت ــار کاه ــدار ب ــگاوات، مق 21 م
بــا شــرکت توزیــع 13 مــگاوات، مقــدار ریالــی 
ــرمایه گذاری 17500  ــدم س ــی از ع ــی ناش صرفه جوی
میلیــارد ریــال )50 درصــد هزینــه ســرمایه گذاری 
ــروگاه  ــه هــر نی ــه این ک ــا توجــه ب ــروگاه ب احــداث نی

ــه دارد(. ــارد دالر هزین ــک میلی ــی ی 1000 مگاوات
گفــت:  نیــز  ادارات  از  بازدیــد  خصــوص  در  وی 
ــرق ادارات  ــرف گاز و ب ــر مص ــارت ب ــور نظ »به منظ
می باشــند  پرمصــرف  بخش هــای  از  یکــی  کــه 
ــری از  ــرق و گاز و جلوگی ــرف ب ــش مص ــت کاه جه
ادارات در ســطح  از  بازدیــد  خاموشــی، گروه هــای 
ــد  ــج بازدی ــد و نتای ــکیل گردی ــتان تش ــهرهای اس ش
در آذر مــاه  1400بــه شــرح ذیــل اســت: کل بازدیــد 
129 مــورد کــه بــا اســتانداری در ایــن زمینــه مکاتبــه 
گردیــد، 65 مــورد مصــرف گاز و بــرق مناســبی 
داشــتند و 64 مــورد مصــرف گاز و بــرق مناســبی 

ــتند«. نداش

اقدامات پاییزی دفتر مدیریت مصرف برق لرستان

برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه ای در برق لرستان
کارگاه آموزشــی »خبرنویســی و ســواد رســانه ای« 
ــای  ــی در مدیریت ه ــط عموم ــن رواب ــژه ی رابطی وی
ــال جاری در  ــاه س ــتان آذرم ــتان لرس ــرق اس ــع ب توزی
ســالن کنفرانــس شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

برگــزار شــد.
ــرق  ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــر رواب مدی
ــن کارگاه  ــزاری ای ــی برگ ــاره ی چگونگ ــتان، درب لرس
اظهــا داشــت: »ایــن کارگاه به صــورت عملــی و 
کاربــردی در ســه بخــش انجــام گرفــت کــه در 
ــانه ای در  ــواد رس ــزوم س ــاره ی ل ــت درب ــش نخس بخ
ــوع از ســواد بحــث  روابــط عمومــی و اهمیــت ایــن ن

و گفت و گــو شــد«.
ســعید دولتشــا افــزود: »هم چنیــن در بخش هــای 
ــتاری و  ــی و ویراس ــی خبرنویس ــه مبان ــوم ب دوم و س

ــد«. ــه ش ــار پرداخت ــت اخب مدیری
ــوب  ــیار خ ــی را بس ــن کارگاه آموزش ــزاری ای وی برگ
ــای  ــانه ها دنی ــت: »رس ــرد و گف ــی ک ــت ارزیاب و مثب
پیرامــون مــا را در برگرفته انــد و نقــش و اهمیــت 
آن هــا در زمینــه ی توســعه و زندگــی محــل مــا 

ــت«. ــر اس انکارناپذی
ــرق  ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــر رواب مدی

لرســتان، اظهــار داشــت: »ایــن 
کارگاه آموزشــی بــا هــدف ارتقــای 
ــن  ــانه ای رابطی ــواد رس ــطح س س

ــد«. ــزار ش ــی برگ ــط عموم رواب
ــا  دولتشــا اظهــار امیــدواری کــرد ب
حمایــت مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
در راســتای دانش افزایــی رســانه ای 
ــا  ــر ب ــی دیگ ــکاران کارگاه های هم
همیــن موضــوع در فرصت هــای 

بعــدی برگــزار خواهــد شــد«.
در ادامــه دکتــر کیانــوش رســتمی، 
بیــان  بــا  ایــن کارگاه،  مــدرس 
را  رســانه ای  پیام هــای  این کــه 
ــبیه  ــذای روح تش ــه غ ــوان ب می ت

ــم  ــک رژی ــد ی ــانه ای مانن ــواد رس ــت: »س ــرد، گف ک
ــه  ــت ک ــب اس ــمندانه مراق ــه هوش ــت ک ــی اس غذای
ــوادی مضــر،  ــه م ــوادی مناســب هســتند و چ ــه م چ
ــزی را  ــه چی ــرد و چ ــرف ک ــد مص ــزی را بای ــه چی چ
ــرف  ــزان مص ــه می ــا این ک ــرد و ی ــرف ک ــد مص نبای

ــت؟«. ــدر اس ــاده ای چق ــر م ه

حرفــه ای  رســانه های  »کار  داد:  ادامــه  وی 
آگاهی بخشــی و افزایــش ســطح دانــش مــردم اســت، 
ــت  ــکار عمومــی را هدای ــی دیگــر رســانه ها اف از طرف
و کنتــرل می کننــد و بــه ســمت و ســویی کــه تمایــل 

ــد«. ــوق می دهن ــند س ــته باش داش
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــانه ب ــته  رس ــتاد برجس ــن اس ای
ــر مهــارت  ــوع درک متکــی ب ســواد رســانه ای یــک ن
ــانه ها  ــواع رس ــوان ان ــاس آن می ت ــر اس ــه ب ــت ک اس
از  را  آن هــا  و  شــناخت  را  رســانه ای  تولیــدات  و 
یک دیگــر شناســایی و تفکیــک نمــود، تصریــح کــرد: 
»ســواد رســانه ای، برخــورد هدفمنــد بــا رسانه هاســت 
ــه  ــراد جامع ــی اف ــن ســطح آگاه ــب باالرفت ــه موج ک
ــه  ــر ب ــود و منج ــانه ها می ش ــان رس ــوان مخاطب به عن
ــانه ها از  ــا رس ــارکت جویانه ب ــویه و مش ــی دوس ارتباط
ــه در  ــک جامع ــاختار دموکراتی ــت س ــو و تقوی یک س
راســتای مباحــث مشــارکت فعــال در حــوزه ی رســانه 

ــود«. ــر می ش ــویی دیگ از س
دکتــر رســتمی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــرد  ــاره ک ــانه ای اش ــواد رس ــوزش س ــداف آم ــه اه ب
ــردن،  ــیار ک ــانه ای هوش ــواد رس ــدف س ــت: »ه و گف

اختیاربخشــی و آزادســازی مخاطــب اســت«.
ــی  ــش پایان ــت، در بخ ــی اس گفتن
ایــن جلســه آموزشــی به مــدت 
و  نوشــتن  نحــوه  ســاعت  ســه 
دکتــر  توســط  اخبــار  ویرایــش 

گردیــد. تدریــس  رســتمی 
کارگاه  ایــن  در  هم چنیــن 
ــط  ــت رواب ــه هم ــه ب ــک روزه ک ی
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش عموم
بــرق لرســتان برگــزار شــد، 19 
نفــر از رابطیــن روابــط عمومــی 
بــرق  توزیــع  مدیریت هــای  در 
لرســتان حضــور داشــتند کــه بــرای 
ــه آموزشــی صــادر  ــا گواهینام آن ه

گردیــد.

مدیرعامــل بــرق لرســتان از توزیــع 800 پنــل خورشــیدی بیــن 
ــا پایــان شــهریور 1400 خبــر داد و  عشــایر کــوچ رو اســتان ت
ــا  ــتان ت ــایر اس ــال عش ــاه ح ــک و رف ــور کم ــت: »به منظ گف
پایــان ســال جاری تعــداد یک هــزار و 308 دســتگاه پنــل 

خورشــیدی توزیــع خواهــد شــد«.
ــر  ــد دیگ ــایر همانن ــه عش ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
اقشــار مــردم حــق اســتفاده از بــرق را دارنــد، اظهــار داشــت: 
ــی  ــل ویژگ ــوچ رو به دلی ــایر ک ــه عش ــه این ک ــه ب ــا توج »ب
ــد و از  ــرق برخوردارن ــت ب ــر از نعم ــاقی کمت ــی و قش ییاق
ــای  ــامل هزینه ه ــراق ش ــل ات ــه مح ــانی ب ــی برق رس طرف
ــتفاده از  ــا اس ــن راه ه ــی از بهتری ــت، یک ــادی اس ــیار زی بس

می باشــد«. خورشــیدی  پنل هــای 
ــا  ــیدی ت ــای خورش ــع پنل ه ــد توزی ــرد: »رون ــرح ک وی تص
تامیــن کامــل نیــاز برقــی عشــایر بــا همــکاری اداره کل امــور 

عشــایری اســتان ادامــه دارد«.
ــز  ــع  نی ــرکت توزی ــی ش ــی و مهندس ــت فن ــه معاون در ادام
ــه  ــای اولی ــا آموزش ه ــن پنل ه ــل ای ــان تحوی ــت: »در زم گف
جهــت نصــب و حفاظــت از آن هــا بــه عشــایر داده شــده کــه 

ــد«. ــتفاده نماین ــا اس ــن پنل ه ــد از ای بتوانن
ــد  ــا 10 درص ــه تنه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدری زاد ب ــدی حی مه
ــردد  ــت می گ ــایر پرداخ ــط عش ــا توس ــن پنل ه ــه ای از هزین
ــه وزن  ــوان ب ــا می ت ــن پنل ه ــای ای ــرد: »از مزای ــح ک تصری
ــه  ــود ک ــاره نم ــودن و نصــب آســان اش ــل حمــل ب ــم، قاب ک
ــتفاده  ــا اس ــی از آن ه ــده به راحت ــود مصرف کنن ــث می ش باع

ــد«. نمای
ــت روشــن نمــون 20 المــپ  ــن پنل هــا قابلی ــزود: »ای وی اف
5 وات را به صــورت هم زمــان، شــارژ چــراغ قــوه، شــارژ 
ــو را  ــون و رادی ــراه، روشــن نمــودن تلویزی ــن هم گوشــی تلف

ــد«. دارن

تحویل 800 پنل خورشیدی 
به عشایر کوچ رو لرستان

ــرکت  ــات ش ــرل ضایع ــی و کنت ــر ایمن ــر دفت مدی
ــا  ــا بیــان این کــه امــروزه ب ــرق لرســتان ب ــع ب توزی
ــاخه های  ــام ش ــوژی در تم ــم و تکنول گســترش عل
علمــی و صنعتــی و ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــردم، 
ــه  ــدت رو ب ــی به ش ــرژی الکتریک ــرداری از ان بهره ب
ــتم  ــا در سیس ــرد: »ام ــوان ک ــت، عن ــش اس افزای
ــی وجــود  ــرق مخاطــرات گوناگون ــان ب ــع جری توزی
دارد کــه جهــت شناســایی، ارزیابــی و کنتــرل ایــن 
مخاطــرات و نیــز فراهــم نمــودن محیــط کار ایمــن 
ــای  ــان الزم اســت برنامه ه ــت از کارکن ــرای صیان ب
ــه اجــرا گذاشــته  ــی ب ــع و سیســتماتیک ایمن جام

شــود «. 
ــای  ــن فعالیت ه ــه آخری ــان در ادام ــاپور رضایی ش
ســوم  ســه ماهه  اچ اس ای  حــوزه  در  ایمنــی 
ــرل  ــرد: »کنت ــوان ک ــر عن ــرح زی ــه ش ۱۴۰۰ را ب
ــرکت در  ــی ش ــردی ایمن ــه راه ب ــری برنام و پیگی
ــری  ــرل و پیگی ــه، کنت ــای تابع ــطح مدیریت ه س
توزیــع  مدیریت هــای  ایمنــی  فعالیت هــای 
ســالمت  جامــع  نرم افــزار  سیســتم  طریــق  از 
ایمنــی، تهیــه راه کارهــا و توصیه هــای ایمنــی 
ــی، ارســال  در جهــت پیشــگیری از حــوادث مردم
ــنل  ــه پرس ــه کلی ــی ب ــای ایمن ــعارها و پیام ه ش
از طریــق سیســتم پیام رســان و ایجــاد کانــال 
ــت، ارســال  ــر مدیری ــوزش در ه ــرای آم مجــازی ب

ــی  ــردی و گروه ــی ف ــزات ایمن ــنجی تجهی نیازس
پرســنل ســیم بان و پیگیــری جهــت خریــد، تهیــه 
میثاق نامــه ایمنــی بــا موضوعیــت حفــظ و صیانــت 
از نیــروی انســانی در ســطح شــرکت، تهیــه شــرایط 
ــکاران در  ــی پیمان ــای ایمن ــی صالحیت ه اختصاص
قراردادهــا و الزامــات ایمنــی در جهــت پیشــگیری 
از حــوادث، ثبــت و پیگیــری بهبــود ســالمت و 
بازگشــت بــه کار بیمــاران مبتــال بــه کرونــا در 
ــی  ــالم ایمن ــع اق ــالمت، توزی ــع س ــتم جام سیس
ــد و  ــت، بازدی ــرش ۲۰ کیلوول ــه پ ــی ازجمل گروه
ــرق اســتان در  ــن ب ــه تامی ــه کمیت ــج ب ــالم نتای اع
ــه  ــاوز ب ــر تج ــی از منظ ــکایات مردم ــوص ش خص
ــال مجــازی دفتــر  ــرق، ایجــاد کان ــع ب شــبکه توزی
ــانی  ــالع رس ــوزش و اط ــرای آم ــرکت ب ــی ش ایمن
در  کارکنــان  و  مدیــران  بــه  ایمنــی  مباحــث 
ــا از  ــت کرون ــام تس ــا، انج ــروس کرون ــوص وی خص
ــا  ــرق ب ــع ب ــه توزی ــای تابع ــنل در مدیریت ه پرس
ــالم  ــع اق ــکی، توزی ــوم پزش ــگاه عل ــکاری دانش هم
بهداشــتی در ســطح شــرکت توزیــع ازجملــه 
ــی  ــدد، گندزدای ــزار ع ــداد  ۱۲ ه ــه تع ــک ب ماس
ــه  ــا آب ژاول ب ــا وایتکــس ی ســاختمان های اداری ب
مقــدار ۳۸۰ لیتــر و کنتــرل و تب ســنجی پرســنل 
ــا اســتفاد از دســتگاه تب ســنج  ــه ب به صــورت روزان

در ســطح مدیریت هــای تابعــه«.

فعالیت های دفتر ایمنی شرکت توزیع برق لرستان
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ــه ی  ــا ارائ ــتان ب ــرق لرس ــات ب ــاوری اطاع ــر فن ــر دفت مدی
گزارشــی بــه تشــریح اقدامــات ایــن دفتــر در ســه ماهه ســوم 

ــت. ــال جاری پرداخ س
ــه برشــمرد:  ــن اقدامــات را این گون کــوروش رباطــی اهــم ای
»تهیــه تجهیــزات مــورد نیــاز و تکمیــل شــبکه بخش هــای 

معمــوالن، اشــترینان، سپیددشــت و ...
جهــت نصــب و راه انــدازی سیســتم حضــور و غیــاب، بررســی 
و تجزیــه و تحلیــل وضعیــت باطــری و یوپی اس هــای 
موجــود در ســطح اســتان و اتــاق ســرور ســتاد و تهیــه لیســت 
ــران  ــت کارب ــد، مدیری ــت خری ــاز جه ــورد نی ــای م باطری ه
اتوماســیون اداری جهــت رفــع مشــکل ورود کاربــران سیســتم 
ــه  ــز پورتال هــای موجــود ب ــه و تحلیــل و آنالی مذکــور، تجزی
مــدت 400 نفرســاعت و انتخــاب نهایــی پورتــال تاییــد شــده 
و پیگیــری مراحــل خریــد پورتــال جدیــد، بررســی پنل هــای 
مختلــف ایمیــل و میــل ســرورهای متفــاوت و انتخــاب پنــل 
مناســب و مــورد تاییــد جهــت باالبــردن کیفیــت دریافــت و 
ارســال ایمیل هــای اداری، برگــزاری جلســات منظــم جهــت 
انتخــاب مشــاور و هم چنیــن بررســی چــک لیســت های 
مرتبــط بــا پــروژه معمــاری ســازمانی، بررســی، تهیــه طــرح و 
ــعه ای  ــای توس ــه طرح ه ــی در زمین ــه پروژه های ــراورد هزین ب
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و هم چنیــن امنیــت ســایبری، 
ــات  ــز عملی ــدازی مرک جداســازی شــبکه OT  از  IT، راه ان
امنیــت SOC ، ISMS ،خریــد تجهیــزات UTM بــرای 
لبــه شــبکه، فایــروال بــرای دیســپاچینگ و حراســت، ســرور 
backup بــرای ســرورهای ســتاد و معاونــت دیســپاچینگ 
ــن  ــت گرفت ــر جه ــه توانی ــام آن ب ــرداری و ... و اع و بهره ب
ــی و  ــر بررس ــوری نظی ــری ام ــر و پیگی ــورد نظ ــه م بودج
رفــع مشــکات ســخت افزاری و نرم افــزاری و هم چنیــن 
ــع  ــاز و به روزرســانی و رف ــورد نی ــد ســخت افزارهــای م خری

ــتان«. ــطح اس ــروس در س ــزار آنتی وی ــکات نرم اف مش

عملکرد پاییزی دفتر فناوری 
اطالعات برق لرستان

ــع  ــرکت توزی ــه ش ــزی و بودج ــر برنامه ری ــر دفت مدی
نیــروی بــرق اســتان لرســتان در گزارشــی اهــم 
ــه  ــال جاری را ب ــز س ــر در پایی ــن دفت ــای ای فعالیت ه
ــت  ــن پس ــک زمی ــرد: »تمل ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
پیگیــری  و  تــاش  ســال   2 از  پــس   8 خرم آبــاد 
ــس از 4  ــرد 5 پ ــت بروج ــن پس ــک زمی ــداوم، تمل م
ــد از  ــاد 7 بع ــن پســت خرم آب ســال، حــل مشــکل زمی
2 ســال و تحویــل مجــدد آن بــه بــرق باختــر، تهیــه و 
ــار، به روزرســانی مشــترکین  ــرآورد ب ــم کتابچــه ب تنظی
شــهرک های صنعتــی و مبادلــه برنامــه عملیاتــی ســال 

ــر«. ــرکت توانی ــا ش 1400 ب
علــی دالونــد ســایر اقدامــات دفتــر برنامه ریــزی 
و بودجــه را این گونــه برشــمرد: »تدویــن بودجــه 
پیشــنهادی ســال 1401، تدویــن و ابــاغ شــاخص های 
29 گانــه ســال 1400 بــه تفکیــک واحدهــای اجرایــی، 
جهــت  جــی آی اس  آموزشــی  جلســات  برگــزاری 
به روزرســانی  و  صحت ســنجی  جدیــد،  کاربــران 
اســتان  معابــر  روشــنایی  چراغ هــای  اطاعــات 
بــه تفکیــک واحدهــای اجرایــی، صحت ســنجی و 
توزیــع  ترانســفورماتورهای  به روزرســانی اطاعــات 
ــرح  ــارات ط ــاد اعتب ــی، ایج ــد میدان ــق بازدی از طری
ــودن  ــرق دار نم ــرح ب ــری ط ــتایی، پیگی بهســازی روس
چاه هــای کشــاورزی دیزلــی، پیگیــری فیدرهــای 
مــورد نیــاز 1400، تدویــن شناســنامه نیروگاه هــای 
اســتان بــا همــکاری دفتــر بــازار بــرق و تدویــن 

دفترچــه بــار فیدرهــای 1400«.

فعالیت های دفتر برنامه ریزی و 
بودجه شرکت توزیع برق لرستان

توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است

حضــور و زادآوری ایمــن پرنــده زیبا و ارزشــمند 
ــک ســفید و توســعه فرهنــگ حفاظــت از  لک ل
ــش  ــر آرای ــی و تغیی ــا طراح ــت ب ــط زیس محی
ــرق در منطقــه ای کــه  شــبکه فشــار متوســط ب
ــد. ــده می باشــد میســر گردی ــن پرن زیســتگاه ای

ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــرق لرســتان، مدیرعامــل بــرق اســتان با اشــاره 
ــف  ــت از وظای ــط زیس ــظ محی ــه حف ــه این ک ب
همگانــی آحــاد جامعــه می باشــد، ابــراز داشــت: 
»بــا توجــه بــه گزارشــات ارســالی مبنی بــر 
برق گرفتگــی پرنــده لــک لــک ســفید کــه النــه 
خــود را بــه شــکلی حیــرت آور بــر روی تیرهــای 
ــت  ــط زیس ــا محی ــی ب ــازند مکاتبات ــرق می س ب
شهرســتان بروجــرد انجــام گرفــت و از صحــت 
ماجــرا پــس از بازدیــد از محــل اطمینــان 

ــد«. حاصــل گردی
فریــدون خودنیــا بــا بیــان این کــه پــس از ایــن 
ــه  ــه ای ب ــد در منطق ــخص گردی ــا مش بازدید ه
ــن  ــر کــه محــل زیســتگاه ای طــول ۲ هــزار مت
پرنــده می باشــد، متاســفانه ایــن پرنــدگان 
به ویــژه در زمــان بارندگــی دچــار برق گرفتگــی 
خواهنــد شــد، عنــوان کــرد: »جهــت رفــع ایــن 

مشــکل موضــوع بــه معاونــت فنــی و مهندســی 
ــات  ــا اقدام ــه ب ــد کــه خوش بختان واگــذار گردی
ــان  ــون توم ــار ۲۰۰ میلی ــا اعتب ــع و ب ــه موق ب

ایــن مشــکل رفــع گردیــد«.
در ادامــه حیــدری زاد، معاونــت فنی و مهندســی 
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان نیــز ابــراز داشــت: 
ــا اداره  ــات انجــام شــده ب ــه مکاتب ــا توجــه ب »ب
محیــط زیســت شهرســتان بروجــرد و مشــخص 
شــدن این کــه پرنــده لــک لــک ســفید از 
ــرای رفــع  ــادر می باشــد عــزم مــا ب گونه هــای ن

ایــن مشــکل دو چنــدان گردیــد«.
ــات  ــر تحقیق ــر دفت ــن شــریفی پور، مدی هم چنی
بــا اشــاره بــه این کــه جهــت رفــع ایــن مشــکل 
بایــد تغییراتــی در شــبکه ایجــاد می شــد، 
همــکاری  بــا  »بنابرایــن  داشــت:  اظهــار 
مدیریــت توزیــع بــرق یــک شهرســتان بروجــرد، 
ــی  ــت افق ــر شــبکه فشــار متوســط از حال تغیی
ــر  ــز و دیگ ــای ســیلیکونی آوی به صــورت مقره ه
ــت  ــداری و قابلی ــظ پای ــر حف ــات عالوه ب اقدام
ــه مشــکالت  ــرق خوش بختان اطمینــان شــبکه ب
ناشــی از تلفــات پرنــده لــک لــک ســفید 

ــد«. ــع گردی ــل مرتف ــورت کام به ص

تحقیقــات  دفتــر  مدیــر 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
لرســتان بــا بیــان این کــه در 
حــوزه پروژه هــای پژوهشــی 
ــت  ــا در دس ــده ی ــرا ش اج
زیــادی  کارهــای  اجــرا 
اســت،  گرفتــه  صــورت 
برخــی از ایــن فعالیت هــا 
ــوان  ــر عن ــکل زی ــه ش را ب
 ۱۱ »برگــزاری  کــرد: 
ــی  ــروه تخصص ــه کارگ جلس
دانشــگاه ها  در  تحقیقــات 
محققیــن  و  اســاتید  بــا 
مراکــز  و  دانشــگاه ها 
 ۴ برگــزاری  پژوهشــی، 

بررســی  به منظــور  تحقیقــات  جلســه کمیتــه 
انجــام  پیشــنهادی،  تحقیقاتــی  پروژه هــای 
ــام  ــوج، انج ــگاه یاس ــا دانش ــی ب ــرارداد تحقیقات ق
قــرارداد تحقیقاتــی بــا دانشــگاه آزاد واحــد دورود، 
ارســال و پذیــرش ۳ مقالــه در کنفرانس هــا و 
همایش هــای ملــی و بین المللــی، اطالع رســانی 
ــه،  گســترده در خصــوص به کارگیــری ســرباز نخب
ــگان  ــاد نخب ــا بنی ــترک ب ــت مش ــزاری نشس برگ
خصــوص  در  گســترده  اطالع رســانی  اســتان، 
ــای  ــانی در فض ــی و اطالع رس ــت علم ــذب هیئ ج
مجــازی، برگــزاری غرفــه مجــازی و حضــور فعــال 
در هفتــه پژوهــش پــارک علــم و فنــاوری و حضــور 
فعــال در نمایشــگاه و جشــنواره هفتــه پژوهــش و 

نیــرو«. وزارت  فنــاوری 
ــای  ــه فعالیت ه ــه ب ــریفی پور در ادام ــم ش ابراهی
ــی نیــز اشــاره کــرد و آن  هــا  کمیتــه فنــی بازرگان
جلســه   ۲۰ »برگــزاری  برشــمرد:  این گونــه  را 
کمیتــه فنــی و بازرگانــی بــا موضوعــات مختلــف، 
تجهیــزات  فنــی  مشــخصات  لیســت  ارســال 
ــرکت،  ــزات ش ــد تجهی ــت خری ــرف جه کثیرالمص

معیــن  طــرح  انجــام 
ــدار،  ــل خودنگه ــد کاب خری
بازدیــد از مراحــل تولیــد 
طــرح  جهــت  خــازن 
نمونــه  ارســال  معیــن، 
خریــداری  خازن هــای 
شــده بــه آزمایشــگاه های 
اپیــل  نیــرو،  پژوهشــگاه 
و علــم و صنعــت جهــت 
نمونــه ای  تســت  انجــام 
خریــداری  سکســیونرهای 
شــده، پیگیــری و ارســال 
بخشــی از تعهــدات مالــی 
بــه شــرکت برنــده مناقصــه 
تولیــد،  جهــت  خــازن 
ارزیابــی  ســامانه   به روزرســانی  و  بررســی 
پیمانــکاران  و  تولیدکننــدگان  تامین کننــدگان، 
جهــت یک پارچــه نمــودن ونــدور لیســت شــرکت 
ــه  ــت کاالی ورودی ب ــش کیفی ــتای افزای در راس
و  اداری  مکاتبــات  در  صرفه جویــی  و  شــرکت 

دسترســی آســان بــه ونــدور لیســت«.
وی اقدامــات حــوزه نظــام پیشــنهادها را نیــز 
ــنهاد  ــذر پیش ــال ب ــرد:  »ارس ــوان ک ــه عن این گون
ــای  ــی چالش ه ــدن برخ ــرف ش ــتای برط در راس
شــرکت، بررســی و دریافت  پیشــنهادهای ارســالی 
گزارش گیــری  پیشــنهادها،  نظــام  ســامانه  در 
مدیریت هــای  ماهیانــه  عملکــرد  ارســال  و 
ــام  ــعار نظ ــالم ش ــتان ها، اع ــرق شهرس ــع ب توزی
شهرســتان ها،  بــه  آن  ارســال  و  پیشــنهادها 
ارســال شــده  پیشــنهادهای  نمــودن  اجرایــی 
ســطح شــرکت در جهــت بهبــود و راســتای اهــدف 
شــرکت، ارســال پیشــنهادهای تصویــب شــده بــه 
ــتان های  ــرق شهرس ــع ب ــت توزی ــا و مدیری واحده
مربوطــه جهــت اجــرای پیشــنهاد و پرداخــت 

پــاداش پیشــنهادها به صــورت نقــدی«.

اقدامات پاییزی دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق

ــای  ــرق لرســتان فعالیت ه ــی ب ــور مهندس ــر دفتــر ام مدی
واحــد برق رســانی روســتایی را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
ــترک  ــا 12 مش ــان 3 ب ــتاهای گاب ــودن روس ــرق دار نم »ب
ــتای  ــف، روس ــط و ضعی ــار متوس ــبکه فش ــر ش و 1100 مت
شــکراهلل بــا 14 اشــتراک و 6800  متــر شــبکه فشــار متوســط 
ــتراک و  ــا 4 اش ــزرگ ب ــال ب ــه چ ــتای گوش ــف، روس و ضعی
400 متــر شــبکه فشــار متوســط و ضعیــف و روســتای ســراب 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــتراک و 1200 مت ــه دارای 7 اش ــگ ک میرب
ــادی  ــرح جه ــری ط ــت و پیگی ــوده اس ــف ب ــط و ضعی متوس
ــر اســاس تفاهم نامــه ای کــه بیــن  روســتایی بهســازی کــه ب
توانیــر و شــرکت توزیــع بــرق اســتان انجــام شــده تعــداد 450 
روســتا بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه عملکــرد 
ــش از 10  ــذب بی ــث ج ــز باع ــه ماهه پایی ــد در س ــن واح ای

ــار شــده اســت«. ــان اعتب ــارد توم میلی
فــرزان کریمــی اســتقرار ســامانه ســاپ در بیــش از 50 درصــد 
ــذاری  ــد واگ ــت فرآین ــتان در جه ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
پروژه هــای اهدایــی از دیگــر اقدامــات مهــم دانســت و گفــت: 
ــه  ــه اســت: ادام ــز این گون »فعالیت هــای واحــد ســاختمانی نی
ــتادی و  ــوزه س ــداث ح ــال اح ــاختمان در ح ــل س ــد تکمی رون
و  اجــرای محوطه ســازی  و  نــازک کاری   آغــاز عملیــات 
ــازی  ــل آماده س ــه مراح ــی، ادام ــی و مکانیک تاسیســات حرارت
اتفاقــات و عملیــات شهرســتان کوهدشــت و  ســاختمان 
ــزی تاسیســات الکتریکــی،  ــل پارتیشــن بندی و رنگ آمی تکمی
بازدیــد از کارگاه هــای تولیــدی پایه هــای بتنــی و انجــام 
تســت شکســت تیرهــای بتنــی، پوشــش دیــوار انبــار ســتادی 
ــاختمانی  ــان کار س ــزه، پای ــای گالوانی ــا ورق ه ــر ب در چم انجی
ســوله انبــار یــک بروجــرد یــک، تعویــض درب ســوله در انبــار 
مدیریــت توزیــع 2 بــرق خرم آبــاد، کف ســازی و مرمــت 
انبــار مدیریــت توزیــع 2 بــرق خرم آبــاد و راه انــدازی آسانســور 

ــت بروجــرد یــک«. مدیری

اقدامات دفتر امور مهندسی 
شرکت توزیع برق لرستان

ــرق  ــر دفتــر کنتــرل پــروژه شــرکت توزیــع ب مدی
ــای طــرح بهســازی  لرســتان در خصــوص پروژه ه
ــرق ۱۴۰۰  ــوارض ب ــتایی ع ــرق روس ــبکه های ب ش
ــم انداز ۱۰  ــا چش ــت: »ب ــتان(، گف ــرح بهارس )ط
ــبکه های  ــالح ش ــعه و اص ــت توس ــاله و در جه س
ــع  ــم و رف ــع حری ــده و رف ــیب دی ــوده و آس فرس
ضعــف ولتــاژ و پایــداری و ضریب اطمینان شــبکه، 
طــی کارگروه هــای توزیــع تجهیــزات لــوازم مــورد 
ــه تفکیــک  ــال ب ــار ۸۸۶ میلیــون ری ــا اعتب ــاز ب نی

ــد«. ــع گردی ــا توزی مدیریت ه
طــی  این کــه  بیــان  بــا  جایــدری  علــی 
بازدیدهــای به عمــل آمــده از موجــودی انبارهــای 
مدیریت هــای توزیــع، اجنــاس مــازاد انبارهــا 
بــا اعتبــاری در حــدود ۵۰۰۰ میلیــون ریــال 
پروژه هــای  در  اســتفاده  جهــت  و  شناســایی  
ســایر مدیریت هــا اعــالم شــده اســت، اظهــار 
داشــت: »برگــزاری جلســات کارگــروه کنتــرل 
ــرمایه ای  ــتورکارهای س ــتن دس ــت بس ــروژه جه پ
ــا  ــه ت ــا ک ــارات آن ه ــذب اعتب ــال۱۴۰۰ و ج س
کنــون ۱۳۴ فقــره دســتورکار بــا اعتبــار ۲۱۴۱۴۱ 
ــت«. ــده اس ــت ش ــورت وضعی ــال ص ــون ری میلی

وی شناســایی پروژه هــای راکــد ســنوات قبــل 
)۹۵ تــا ۹۹( مدیریت هــای توزیــع و تــالش در 
ــر  ــا را دیگ ــتن آن ه ــروژه و بس ــام پ ــوص اتم خص
ــت:   ــرد و گف ــی ک ــر ارزیاب ــن دفت ــم ای ــدام مه اق
»تــا کنــون تعــداد ۷۰ فقــره دســتورکار بــا اعتبــار 
ــت شــده  ــال صــورت وضعی ــون ری ۴۷۶۵۲۵ میلی

اســت«. 

اقدامات دفتر کنترل پروژه برق 
لرستان در پاییز سال جاری



5
فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره هجدهم - پاییز 1400

ستاد

ــتان  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــور مال ــر ام مدی
بــا  ســال جاری  مهرمــاه  تاریــخ  »در  گفــت: 
 ۷/۷۶۶/۳۸۸/۶۹۰ مبلــغ  بخشــودگی  درخواســت 
ریــال جرائــم مربــوط بــه معامــالت فصلــی موضــوع 
مالیات هــای مســتقیم ســال  قانــون  مــاده ۱۶۹ 
ــری الزم  ــدارک و پیگی ــناد و م ــه اس ــا ارائ ۱۳۹۸ ب
ــم  ــودگی جرائ ــد بخش ــذ ۱۰۰ درص ــه اخ ــق ب موف

مذکــور گردیــده اســت«.
افســانه عســگری در ادامــه اقدامــات انجــام شــده در 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــت مالیات ــاط وضعی ارتب
ــه  ــال۱۴۰۰ را ب ــوم س ــه ماهه س ــتان در س ــرق اس ب
شــرح ذیــل عنــوان نمــود: »بــا ارائــه اســناد و مدارک 
ــه مالیــات و عــوارض ارزش  ــوط ب بــرگ اجرایــی مرب
ــا  افــزوده دوره ســوم ســال ۱۳۹۸ منتفــی گردیــد، ب
ــه  ــوط ب ــی مرب ــرگ اجرای ــداراک ب ــناد و م ــه اس ارائ

مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده دوره هــای اول و دوم 
و ســوم ســال ۱۳۹۹ منتفــی گردیــد، بــا ارائــه اســناد 
و مــدارک بــرگ اجرایــی بــه مالیــات تکلیفــی ســال 
ــدارک  ــناد و م ــه اس ــا ارائ ــد، ب ــی گردی ۱۳۹۶ منتف
ــه مالیــات و عــوارض ارزش  ــوط ب بــرگ اجرایــی مرب

ــد«. ــزوده دوره اول ســال ۱۴۰۰ منتفــی گردی اف
ــغ  ــودگی مبل ــت بخش ــا در خواس ــه داد: »ب وی ادام
بــه  مربــوط  جرائــم  ریــال   ۲۴/۹۹۹  /  ۴۵۴/۴۹۶
 ۱۳۹۰ ســال  افــزوده  ارزش  عــوارض  و  مالیــات 
)بــرگ قطعــی اصالحــی( بــا ارائــه اســناد و مــدارک 
و پیگیــری الزم موفــق بــه اخــذ ۱۰۰ در صــد 
بخشــودگی جرائــم مذکــور گردیــده اســت و ارســال 
بــه موقــع اظهارنامــه، مالیــات بــر ارزش افــزوده دوره 
دوم ســال ۱۳۹۹ )فصــل تابســتان( نیــز صــورت 

ــت«. پذیرف

عملکرد پاییزی واحد امور مالی شرکت توزیع برق لرستان

توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا  لرســتان  بــرق  نیــروی 
ایــن  نصــب  این کــه  بیــان 
در  می توانــد  برچســب ها 
خدمــات  فراینــد  بهبــود 
بــه  توجــه  بــا  غیرحضــوری 
کرونایــی  خــاص  شــرایط 
موثــر باشــد، اظهــار داشــت: 
طــرح  ایــن  مزیــای  »از 
بیش تــر  دسترســی  امــکان 
شــرکت  و  مشــترک  بیــن 

ــان  ــت و آس ــریع و راح ــت وجوی س ــرق، جس ب
اشــتراک بــرق در محــل، امــکان اســتفاده از 
داده هــای ثبــت شــده کنتــور در مرحلــه تســت و 
بازرســی و در نهایــت کاهــش مراجعــات حضــوری 
اربــاب رجــوع بــه شــرکت و افزایــش میــزان 

و  مشــترکین  رضایت منــدی 
متقاضیــان انشــعاب بــرق را در 
ســطح اســتان فراهــم مــی آورد«.

ــرد:  ــح ک ــا تصری ــدون خودنی فری
بــا  می تواننــد  »مشــترکین 
ــر روی  ــه ب ــد ک ــن ک ــکن ای اس
شــده  نصــب  کنتورهــا  بدنــه 
پرداخــت  قبیــل  از  خدماتــی 
اظهــاری  خــود  قبــض،  آنــی 
بــرق مصرفــی، تغییــر و ثبــت 
ــش  ــراه، نمای ــن هم ــماره تلف ش
مشــخصات انشــعاب صاحــب امتیــاز و مشــخصات 
نــوع انشــعاب کنتــور، نمایــش قبــض بــرق 
ــس  ــت پ ــت ۲۸ خدم ــت درخواس ــی و ثب مصرف
از فــروش را بــدون مراجعــه حضــوری بــه شــرکت 

ــد«. ــام دهن ــرق انج ب

نصب برچسب های QR-code بر روی کنتور های برق در لرستان

معــاون مالــی و پشــتیبانی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان لرســتان درخصــوص 
آخریــن وضعیــت جــذب اعتبــارات در ایــن 
ــذب  ــتای ج ــت: »در راس ــار داش ــرکت اظه ش
ــرمایه ای  ــای س ــک دارایی ه ــرح تمل ــار ط اعتب
بازســازی  موافقت نامه هــای  محــل  از  و 
خســارات ناشــی از ســیل بــه تاسیســات و 
ــداث،  ــرق و اح ــبکه ب ــیب دیده ش ــوط آس خط
ــتایی و  ــرق روس ــبکه ب ــازی ش ــعه و بهس توس
ــگری  ــاز گردش ــاخت های موردنی ــاد زیرس ایج
ــتایی  ــرق روس ــوارض ب ــان و ع ــراب کهم در س
ــص و  ــال تخصی ــون ری ــغ ۸۴۹،۷۶۳ میلی مبل

ــد«. ــت گردی دریاف
خصــوص  در  ادامــه  در  نیک پــی  مهــرداد 
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــارات نی ــذب اعتب ــزان ج می
»هم چنیــن ضمــن جــذب ۱۰۰ درصــد آن 

مبلــغ ۵۵۷،۱۷۲ میلیــون ریــال در ســال ۱۳۹۸ 
ــال آن در ســال  و مبلــغ ۲۹۲/۵۹۱ میلیــون ری
۱۳۹۹ جــذب گردیــده کــه در ســال ۱۴۰۰ 
توســط حسابرســان ســازمان حسابرســی مــورد 

ــت«. ــرار گرف ــی ق بررس
وی بــا بیــان این کــه بــرای چندیــن ســال 
پیاپــی گــزارش مقبــول صورت هــای مالــی 
ــرق اســتان لرســتان  ــروی ب ــع نی شــرکت توزی
گردیــد،  دریافــت  حسابرســی  ســازمان  از 
ــکاران  ــه هم ــات کلی ــا دارد از زحم ــت: »ج گف
توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل  به خصــوص 
بــرق  توزیــع  مدیریت هــای  اســتان،  بــرق 
مالــی  معاونــت  همــکاران  شهرســتان ها، 
و  فنــی  معاونــت  همــکاران  پشــتیبانی،  و 
ــرداری  ــت بهره ب ــکاران معاون ــزی و هم برنامه ری

تقدیــر و تشــکر به عمــل آیــد«. 

اخذ گزارش مقبول صورت های مالی برق لرستان

سرپرســت دفتــر امــور پشــتیبانی شــرکت توزیــع 
ــه  ــان این ک ــا بی ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ــروی ب نی
امــور بازرگانــی هــر شــرکت وظایفــی مهــم و 
ارزیابــی  وفــروش،  خریــد  هم چــون  کلیــدی 
ــیدگی  ــا، رس ــری قرارداده ــدگان، پیگی تامین کنن
ــتری گرایی  ــت مش ــا محوری ــتریان ب ــور مش ــه ام ب
برعهــده دارد، اظهــار داشــت:  »بعضــاً حتــا در 
تبلیغاتــی  برنامه هــای  شــرکت های خصوصــی، 
ــرکت  ــب از ش ــر مناس ــت تصوی ــرکت را در جه ش
در بیــن مشــتریان، برنامه ریــزی اســتراتژیک و 
ــرای  نهایتــاً ایجــاد فرصت هــای رقابتــی مناســب ب

شــرکت را برعهــده دارد«.
بخواهیــم  »اگــر  داد:  ادامــه  میرزایــی  هــادی 
برشــماریم  را  اصلــی  وظایــف  از  شــمه ای 
ــی  ــح و بازاریاب ــر اجــرای صحی ــوان نظــارت ب می ت
ــع محصــوالت اثربخــش  ــد به موق درخصــوص خری
ــا و  ــاد قرارداده ــر انعق ــارت ب ــا، نظ ــرای پروژه ه ب
ــزی،  ــار مرک ــه انب ــده ب ــالم وارد ش ــن اق هم چنی
برنامه ریــزی اســتراتژیک نســبت بــه جســت وجوی 
آن هــا،  رتبه بنــدی  و  جدیــد  تامین کننــدگان 
ــام  ــی و انج ــای فصل ــزی خریده ــن برنامه ری تدوی
ــای  ــال برنامه ه ــا، ارس ــرروی آن ه ــرات الزم ب تغیی
ــتیبانی و  ــی و پش ــت مال ــه معاون ــده ب ــن ش تدوی
ــره  ــرا در دای ــد و اج ــت تائی ــل جه ــت عام مدیری
در  کارهــا  کلیــه  انجــام  تدارکاتــی و خالصــه 

ــود«. ــوان نم ــرکت عن ــح ش ــتای مصال راس
وی در خصــوص فعالیت هــای ســه ماهه اخیردفتــر 
امــور پشــتیبانی شــرکت نیــز گفــت: »بــا در نظــر 
ــا  ــور پشــتیبانی و ی ــف مطروحــه، ام گرفتــن وظائ
ــود را در  ــالش خ ــام ت ــرکت تم ــن ش ــی ای بازرگان
ــرکت  ــن ش ــه ای ــه ای ک ــای منطق ــب خریده قال
ــوان معیــن منطقــه چهــار از طــرف شــرکت  به عن

توانیــر معرفــی گردیــده اســت و خریدهــای از 
محــل عــوارض بــرق کــه همگــی در بســتر ســامانه 
ــاظ  ــت و لح ــز ثب ــتاد( نی ــت )س ــی دول الکترونیک
گردیــده بــه انجــام رســانیده اســت کــه ایــن مهــم 
ــی اســت اســتوار و شــفاف در راســتای  خــود گام
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــای ش ــرای خریده اج
ــد«. ــودار می باش ــز برخ ــی نی ــت باالی ــه از اهمی ک

را  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  ســایر  میرزایــی 
ــوان کــرد: »نمایندگــی شــرکت  ــل عن به شــرح ذی
توزیــع بــرق اســتان به عنــوان شــرکت معیــن 
ــت اجنــاس مهــم  جهــت خریدهــای تجمیعــی باب
و تاثیرگــذار شــبکه بــرق، در دســت داشــتن 
خریدهــای عمــده تجمیعــی دیگــری نیــز موجــود 
اســت کــه فرآینــد اجــرای قــرارداد در حــال انجــام 
ــی  ــات تدارکات ــری عملی اســت، پشــتیبانی و پیگی
پــس از مناقصــه عمومــی و تکمیــل اســناد مثبتــه 
ــه  ــت پرداخــت وج ــی جه ــور مال ــه ام ــال ب و ارس
از طــرف شــرکت توانیــر، امــور مربــوط بــه خریــد 
کارپــرداز کــه شــامل خریدهــای متوســط و جزیــی 
ــداد  ــال تع ــه ح ــا ب ــال ت ــدای س ــد، در ابت می باش
ــداد  ــه تع ــه ک ــورت گرفت ــه ص ــره مناقص ۱۶ فق
بــه ســه ماهه گذشــته  از آن مربــوط  ۶ فقــره 
می باشــد، خریدهــای متوســط و جزیــی کــه 
ــد  ــرکت می باش ــراری ش ــای اضط ــامل خریده ش
بــه تعــداد ۱۰۱ فقــره، فــروش و یــا مزایــده اجناس 
راکــد و یــا اســقاط کــه در ســه ماهه گذشــته 
ــوده   ــقاط و فرس ــاي اس ــروش خودروه ــده ف مزای
کــد ۳ انبــار حــوزه ســتادی برگــزار گردیــده اســت 
و انجــام کلیــه فعالیت هــای مناقصــات و مزایــده و 
ــی آن و انجــام خریدهــای  چگونگــی فرآینــد قانون
اســتعالمی در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیــک 

ــت«. دول
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
لرســتان بــا اشــاره بــه این کــه 
بــا   1400 زمســتان  در  احتمــااًل 
کمبــود نیــرو مواجــه خواهیــم شــد، 
اظهــار داشــت: »عمــده اصلــی ایــن 
مشــکل به دلیــل کاهــش تولیــد 
ــه  ــا توج ــا ب ــط نیروگاه ه ــرق توس ب
بــه ســرمای هــوا و کاهــش ســهمیه 
گاز نیروگاه هــا جهــت تامیــن گاز 

می باشــد«. خانگــی 
»بــا  افــزود:  خودنیــا  فریــدون 
توجــه بــه ایــن پیش بینی هــا، در 

ــری  ــت جلوگی ــترده ای جه ــای گس ــرو برنامه ه وزارت نی
ــرق  ــد ب ــود تولی ــل کمب ــی به دلی ــای احتمال از قطعی ه
ــور  ــه مان ــت ک ــه اس ــر گرفت ــای گازی در نظ نیروگاه ه

امــروز نیــز در همیــن راســتا برگــزار می گــردد«.
ــل  ــر تعدی ــدام فراگی ــور اق ــان این کــه ایــن مان ــا بی وی ب
ــهری و  ــر درون و برون ش ــنایی معاب ــازی روش و بهینه س
ــش  ــرد افزای ــا رویک ــرق ب ــع ب ــبکه توزی ــازی ش بهینه س
می گــردد،  برگــزار  توزیــع  سیســتم های  پایــداری 
تصریــح کــرد: »امیدواریــم در نهایــت بــا استانداردســازی 
ــی و تاسیســات  ــش ایمن ــداری شــبکه، افزای ــود پای و بهب
ــته  ــی ناخواس ــاهد خاموش ــتان ش ــع در زمس ــبکه توزی ش

نباشــیم و در نهایــت رضایت منــدی 
ــردد«. ــم گ ــتانی فراه هم اس

خودنیــا ارزش ریالــی اقدامــات در ایــن 
ــام  ــال اع ــون ری ــور را 4966 میلی مان
 68 مجمــوع  »در  داشــت:  ابــراز  و 
ــروی انســانی در  ــر نی ــپ و 266 نف کی
سراســر اســتان در ایــن مانــور حضــور 

ــتند«. داش
وی بــا بیــان این کــه ایــن مانــور 
ــا  ــر ب توســط 20 اکیــپ تعمیــرات معاب
ــداد 520  ــانی تع ــروی انس ــر نی 44 نف
دســتگاه چــراغ معابــر تعدیــل گرددیــد، 
ــورت  ــر به ص ــل معاب ــدام تعدی ــن اق ــت: »ای ــار داش اظه
کاهــش تــوان چراغ هــا و خامــوش کــردن یــک در میــان 
چراغ هــا بــود و بــا ایــن اقــدام بــه پیــک مصــرف شــبکه 
در زمســتان کمــک خواهــد شــد کــه ارزش ریالــی تعدیــل 

ــود«. ــال ب ــون ری ــروز 1560 میلی ــر ام معاب
ــوط  ــرات خط ــش تعمی ــرد: »در بخ ــح ک ــا تصری خودنی
ــر  ــا 222 نف ــپ ب ــان 48 اکی ــز هم زم ــت نی 20 کیلوول
ــر و  ــع تعمی ــبکه توزی ــر ش ــانی 261 کیلومت ــروی انس نی
ــش  ــات بخ ــی اقدام ــود و ارزش ریال ــازی می ش بهینه س
تعمیــر خطــوط 3406 میلیــون ریــال بــرآورد شــده 

ــت«. اس

مانور فراگیر تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر و بهینه سازی شبکه برق
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ــازی و  ــتای زیباس در راس
تامیــن امنیــت و کاهــش 
ــادی  ــر جه ــم تعمی جرائ
ــر  ــنایی معاب ــبکه روش ش
اکیــپ   13 حضــور  بــا 
عملیاتــی در ســطح شــهر 
ــتان  ــتاهای شهرس و روس
ــهریور  ــاد از 30 ش خرم آب
شــروع و در 16 مهــر بــه 

ــید. ــان رس پای
بهره بــرداری  معاونــت 

ــار  ــوص اظه ــن خص ــتان در ای ــرق لرس ــپاچینگ ب و دیس
ــای  ــوع و بازدیده ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: »ب داش
میدانــی در ســطح شــهر، نقاطــی کــه آســیب پذیر و 
ــن  ــایی و تامی ــتند شناس ــنایی داش ــن روش ــه تامی ــاز ب نی
روشــنایی آن هــا در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا اجــرای 
ــی  ــهری و زیبای ــت ش ــاء امنی ــاهد ارتق ــات ش ــن عملی ای
مبلمــان شــهری در شــب و افزایــش رضایت منــدی مــردم 

ــم«. بودی
ــروی  ــزی نی ــه تشــریح برنامه ری ــینی مهر ب عبدالرضــا حس
ــود و  ــاره نم ــور اش ــاز مان ــورد نی ــزات م ــانی و تجهی انس
اعــام داشــت: »در فــاز اول 4 اکیــپ شناســایی تشــکیل 
و از معابــر ســطح شــهر و روســتاها بازدیــد به عمــل آمــده 

و نقــاط خامــوش شناســایی شــد«.
ــور  ــاز مان ــورد نی ــزات م ــاز دوم، تجهی ــزود: »در ف وی اف
و  تامیــن  چــراغ  و  چــک  اســتارتر،  المــپ،  شــامل 
تحویــل مدیریت هــای توزیــع گردیــد و هم زمــان 13 
ــه شــامل پرســنل  ــد ک ــاماندهی گردی ــی س ــپ عملیات اکی
مدیریت هــای توزیــع بــرق مناطــق 1 و 2 خرم آبــاد، 

ــکاران نصــب چــراغ  پیمان
از  کمکــی  اکیــپ  دو  و 
توزیــع  مدیریت هــای 
ــرد2  و الشــتر  ــرق بروج ب

ــد«. بودن
در  حســینی مهر 
خصــوص مانــور تعمیــرات 
ــاهیوند  ــش ش ــبکه بخ ش
ــه  ــا توج ــت: »ب ــز گف نی
 20 شــبکه  نیــاز  بــه 
ــاهیوند  ــط ش ــت خ کیلوول
بــه تعمیــرات و به منظــور افزایــش پایــداری و تامیــن بــرق 
ــای  ــتان و بارندگی ه ــل زمس ــًا در فص ــن مخصوص مطمئ
احتمالــی و هم چنیــن مدیریــت بــار، مانــور جهــادی 

تعمیــرات بــر روی ایــن شــبکه انجــام گرفــت«.
معاونــت بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع 
اســتان نیــز اظهــار داشــت: »خطــوط 20 کیلوولــت 
محســوب  بــرق  توزیــع  اصلــی  شــریان  به عنــوان 
ــر  ــد و تعمی ــار بازدی ــالیانه دو ب ــت س ــاز اس ــوند و نی می ش

شــوند«.
ــای  ــاهیوند از فیدره ــدر ش ــه فی ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
پربــار و طوالنــی مدیریــت توزیــع بــرق چگنــی می باشــد، 
گفــت: »بیــش از 90 درصــد  روســتاهای بخــش شــاهیوند 
از ایــن فیــدر تامیــن بــرق می گردنــد و در معــرض 
صدمــات زیــادی قــرار دارد، لــذا کل فیــدر بازدیــد و نقــاط 
ــت و متناســب  ــش ثب ــزار پای ــف شناســایی و در نرم اف ضع
بــا حجــم معایــب، مقــرر گردیــد به منظــور کاهــش زمــان 
یــک  در  مــردم  رضایت منــدی  افزایــش  و  خاموشــی 
ــردد«. ــرات انجــام گ ــک روز تعمی ــادی و در ی ــت جه حرک

مانور تعمیرات روشنایی معابر خرم آباد و تعمیرات شبکه بخش شاهیوند
نظــارت  دفتــر  مدیــر 
بــر بهره بــرداری بــرق 
درخصــوص  لرســتان 
دفتــر  ایــن  اقدامــات 
ســال جاری  پاییــز  در 
 3« داشــت:  اظهــار 
سکشــن الیزر  دســتگاه 
و 9 دســتگاه سکســیونر 
روی  و  تعمیــر  هوایــی 
شــد،  نصــب  شــبکه 
کارگاه  یــک  احــداث 

ــاماندهی و  ــر، س ــرق پل دخت ــفورماتور در ب ــر ترانس تعمی
ــرای اکیپ هــای خــط گــرم جهــت ارســال  برنامه ریــزی ب
آن هــا بــه کلیــه مدیریت هــا کــه بــا پیگیری هــای 
معاونــت بهره بــرداری و مدیــر ایــن دفتــر به همــراه 
ــاد  ــر خرم آب ــرم عاوه ب ــط گ ــای خ ــان اکیپ ه کارشناس
و بروجــرد بــه شهرســتان های ازنــا، دورود، الیگــودرز، 
کوهدشــت، رومشــکان و چگنــی اعــزام شــده کــه در ایــن 
راســتا عاوه بــر پایــداری فیدرهــای بحرانــی 1462 مــورد 

رفــع عیــب و انجــام گرفتــه شــد«.
محمــد اســکندری ســایر اقدامــات ایــن مدیریــت را 
این گونــه برشــمرد: »ارائــه گــزارش ارزیابــی توســط 
شــرکت پمکــو به صــورت فایــل و دفترچــه، ارســال 
ــه دفتــر مهندســی و  گــزارش فعالیت هــای انجــام شــده ب
راهبــری شــبکه توانیــر، تشــکیل کارگــروه عالــی مــداف در 
ــن، تشــکیل  ــره و معاونی ــت مدی ــل و هیئ ســطح مدیرعام
تیم هــای تخصصــی عملیاتــی نگهداشــت شــبکه- منابــع 
انســانی- پشــتیبانی- پشــتیبانی و تــدارکات و ابــاغ 
ــاط  ــاد ارتب ــداف و ایج ــه م ــکیل دبیرخان ــا، تش ــه اعض ب

گروه هــای  بــا  کامــل 
ــر، تشــکیل  مــداف و توانی
تخصصــی  جلســات 
عملیاتــی  تیم هــای 
و  بازدیــد  و  معاونت هــا 
ــع  ــت توزی ــی مدیری بررس
به عنــوان  خرم آبــاد   2
ــرای  ــروع اج ــوت، ش پایل
توزیــع  در  اس 5  پــروژه 
توســط  خرم آبــاد   2
تیــم عملیاتــی مالــی و 
پشــتیبانی، تشــکیل جلســه بــا شــرکت پرووایــدر ادصــاب 
ــش و  ــوه ویرای ــوص نح ــر در خص ــادل نظ ــث و تب و بح
ــزاری  ــود، برگ ــره ای موج ــای جزی ــانی نرم افزاره به روزرس
ــازمانی و جلســه  ــگ س ــر فرهن ــوزش و تغیی جلســه آم
ارائــه و تصویــب نقشــه راه مختــص شــرکت توزیــع بــرق 

لرســتان«.
ــوا و  ــای ه ــش دم ــه کاه ــت ب ــا عنای ــه داد: »ب وی ادام
افزایــش مصــرف گاز و مشــکات ناشــی از کمبود ســوخت 
ــه  ــی ب ــال خاموش ــری از اعم ــت جلوگی ــا در جه نیروگاه ه
ــودن  ــان نم ــک در می ــل و ی ــات تعدی ــترکین، عملی مش
چراغ هــای معابــر بــا اولویــت تأمیــن حداقــل نــور 
موردنیــاز بــر اســاس دســتورالعمل های موجــود به صــورت 
جهــادی آغــاز گردیــد کــه در ایــن راســتا اقدامــات ذیــل 
انجــام شــد: تعدیــل و یــک در میــان کــردن معابــر بلــواری 
ــد 3.4  ــا دیمان ــتگاه ب ــی 11541 دس ــای اصل و خیابان ه
ــن  ــر بی ــردن معاب ــان ک ــک در می ــل و ی ــگاوات، تعدی م
شــهری 2426 دســتگاه بــا دیمانــد 0.38 مــگاوات و 

ــگاوات«. ــد 0.318 م ــا دیمان ــتگاه ب ــن 971 دس میادی

فعالیت های پاییزی دفتر نظارت بر بهره برداری برق لرستان 

دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت 
توزیــع بــرق لرســتان بــر اســاس ارزیابی هــای شــرکت 
توانیــر در ســال ۹۹ موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در 

بیــن شــرکت های توزیــع بــرق کشــور گردیــد.
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــا، مدیرعام ــدون خودنی فری
ــات،  ــان گر اقدام ــه را نش ــن رتب ــب ای ــتان کس لرس
و  تکالیــف  نمــودن  اجرایــی  و  برنامه ریزی هــا 
دســتورالعمل ها و ماموریت هــای ابالغــی از ســوی 
شــرکت توانیــر در شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
در ســطح اســتاندارد و مطلــوب دانســت و گفــت: 
هم چــون  ارزیابــی  شــاخص های  اســاس  »بــر 
مستندســازی،  منابــع،  ســازماندهی  برنامه ریــزی، 
بانــک جامــع اطالعاتــی و کنتــرل و نظــارت صــورت 
گرفتــه توســط مدیــرکل مدیریــت بحــران و پدافنــد 
ــت  ــر مدیری ــال ۱۳۹۹، دفت ــر در س ــل توانی غیرعام
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــد غیرعام ــران و پدافن بح
ــردر  ــام برت ــب مق ــه کس ــق ب ــتان موف ــتان لرس اس
بیــن شــرکت های توزیــع بــرق کشــور در ایــن حــوزه 

ــت«. ــده اس گردی
ــد  ــران و پدافن ــت بح ــر مدیری ــر دفت ــه مدی در ادام
ــا  ــت: »ب ــار داش ــز اظه ــتان نی ــرق لرس ــل ب غیرعام
اقداماتــی  توانیــر  دســتورالعمل های  بــه  توجــه 
ــن و جانشــین در  ــای معی ــزاری مانوره هم چــون برگ
ــه  ــات کمیت ــکیل جلس ــتان، تش ــتان های اس شهرس
تخصصــی مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل، 
بحــران  مدیریــت  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
و پدافنــد غیرعامــل، انجــام کارهــای پژوهشــی و 
ــت بحــران و  ــاء ســطح مدیری ــی جهــت ارتق تحقیقات

پدافنــد غیرعامــل ازجملــه عقــد قــرارداد بــا دانشــگاه 
یاســوج به منظــور پــروژه آمایــش شــهری بــا رویکــرد 
پدافنــد و ســاخت یــک دســتگاه النچــر و یــک 

ــد«. ــام ش ــل انج ــتگاه منوپ دس
ــی  ــال آت ــه در س ــان این ک ــا بی ــی ب ــد حکیم محم
ــز  ــودن دو ســویه مراک ــه نم ــل تغذی ــی از قبی اقدامات
ــتور  ــتان ها در دس ــه بیمارس ــم ازجمل ــاس و مه حس
ــای  ــزاری مانوره ــرد: »برگ ــح ک ــرار دارد، تصری کار ق
مســتمر در حوزه هــای اجرایــی و ســایبری به منظــور 
ــال  ــع، دنب ــی شــرکت توزی ــردن ســطح آمادگ ــاال ب ب
نمــودن کارهــای پژوهشــی و به کارگیــری تجهیــزات 
بحــران،  مدیریــت  راســتای  در  نویــن  و  جدیــد 
بحــران  مدیریــت  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 

ــد«. ــرا می باش ــت اج ــنل در دس ــه پرس ــت کلی جه
مدیــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت توزیــع برق 
ــده  ــای انجام ش ــم فعالیت ه ــه اه ــه ب ــتان در ادام اس
در ایــن حــوزه در ســه ماهه ســوم ســال جاری اشــاره 
ــزاری  ــوان کــرد: »برگ ــل عن ــه شــرح ذی ــا را ب و آن ه
ــره  ــران )مخاط ــت بح ــترک مدیری ــزرگ مش ــور ب مان
ــرق  ــت آب و ب ــی صنع ــتگاه های اجرای ــیالب( دس س
اســتان لرســتان )شــرکت های توزیــع بــرق، آبفــا، آب 

منطقــه ای و امــور انتقــال بــرق(«.
ــی،  ــای تمرین ــه داد: »مانوره ــی ادام ــد حکیم محم
آموزشــی مدیریــت بحــران وزارت نیــرو در ســال 
ــه  ــد ک ــرو می باش ــات وزارت نی ــی از الزام ۱۴۰۰ یک
در شــش منطقــه در ســطح کشــور برگــزار می گــردد 
ــا تعییــن  ــور ب ــان ایــن مان کــه در حــال حاضــر میزب

ــد«. ــتان می باش ــتان لرس ــرو اس وزارت نی
هــدف  بــا  مانورهــا  »ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
و  خدمــات  هوشمندســازی  انسجام بخشــی، 
بهره گیــری از دانــش و اطالعــات روز بــرای مدیریــت 
ــه در  ــت ک ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــوادث ترکیب ح
ــی  ســه ماهه ســوم ســال جاری بــا مشــارکت تمام
نیــرو در ســطح  وزارت  زیرمجموعــه  شــرکت های 

می گــردد«. برگــزار  یــک 
مدیــر دفتــر مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل برق 
ــور را دو روزه  ــن مان لرســتان مــدت زمــان اجــرای ای
خوانــد و گفــت: »در روز اول مانــور عملیاتــی و در روز 
ــتاوردهای آن  ــی دس ــج و بررس ــل نتای ــه تحلی دوم ب
ــاری  ــرایط بیم ــل ش ــا به دلی ــود، ام ــه می ش پرداخت

ــردد«. ــزار می گ ــک روز برگ ــور در ی ــن مان ــا ای کرون

کسب رتبه برتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع  برق لرستان

ــر امــور دیســپاچینگ  مدی
بــرق  توزیــع  شــرکت 
لرســتان در گزارشــی بــه 
امــور  اقدامــات  تشــریح 
پرداخــت. دیســپاچینگ 
در  نظامــی  حمیــد 
گفــت:  خصــوص  ایــن 
توســعه  »به منظــور 
اســکادای  ســامانه 
تجهیــز   37 گلدیــس، 
ــر  ــوری دیگ ــی مان حفاظت
مذکــور  ســامانه  بــه 

ــرل از راه  ــت کنت ــه شــدند و قابلی اضاف
آوردنــد«. به دســت  را  دور 

در  ترتیــب  »بدیــن  داد:  ادامــه  وی 
مجمــوع 54 تجهیــز حفاظتــی مانــوری 

شــرکت،  ســطح  در 
و  اتوماســیون  قابلیــت 
دارا  را  دور  راه  از  کنتــرل 

شــدند«.
کــرد:  تصریــح  نظامــی 
ایــن  در  »هم چنیــن 
مــدت وضعیــت حــدود 60 
ــوری  ــی مان ــد حفاظت کلی
شــرکت  ســطح  در 
قــرار  بررســی  مــورد 
همــکاری  بــا  و  گرفــت 
مدیریت هــای توزیــع بــرق 
معایــب  و  اشــکاالت  شهرســتان ها، 
ایــن تجهیــزات رفــع شــد به نحــوی کــه 
تجهیــزات مذکــور امــکان اتصــال بــه 
نماینــد«. پیــدا  را  اســکادا  ســامانه 

فعالیت های امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق لرستان
مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع 
ــای گازی  ــت نیروگاه ه ــتان وضعی لرس
بــه   1400 آذرمــاه  پایــان  تــا  را 
ــروگاه  ــرد: »نی ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
مــگاوات،   2 پل دختــر  مهــرگان 
ــا  ــگاوات، پای ــرد 4 م بارقه افکــن بروج
ــگاوات،  ــودرز 4 م ــرس الیگ ــرو زاگ نی
ــاک  ــگاوات، اف ــاد 7 م ــر خرم آب کوث
ازنــا 4 مــگاوات و  پاالیــش خــرم 
ارتباطــات المــاس نیــرو بروجــرد 6 

مــگاوات«.
ــای  ــت نیروگاه ه ــی وضعی ــم تراب قاس

ــا  ــه برشــمرد: »دره تخــت ازن ــز این گون ــی اســتان را نی آب
900 کیلــووات، پردیســان ســازه بروجــرد 130 کیلــووات و 

ــووات«. ــودرز 200 کیل ــول آباد الیگ ش
وی در ادامــه بــه نیروگاه هــای گازی در حــال احــداث نیــز 
اشــاره کــرد و گفــت: »نورافــزای افاکیــان دورود نیــز بــا 

ظرفیــت 3.5 مــگاوات در حــال احــداث 
اســت«.

انــرژی  خریــد  خصــوص  در  ترابــی 
از بــورس نیــز گفــت: »در مجمــوع 
ــرق  ــاعت ب ــگاوات س ــدار 11760 م مق

خریــداری شــده اســت«.
وی در ادامــه بــه وضعیــت نیروگاه هــای 
ــزی زد و  ــز گری ــتان نی ــیدی اس خورش
ــروگاه  ــر 19 نی ــال حاض ــت: »در ح گف
خورشــیدی در ادارات اســتان وجــود دارد 
ــووات حــدود  ــا ظرفیــت 296 کیل کــه ب
انــرژی  ســاعت  کیلــووات   791286

تولیــد می کننــد«.
بخــش  »در  کــرد:  خاطرنشــان  بــرق  بــازار  مدیــر 
ــت  ــا ظرفی ــروگاه ب ــز 94 نی ــترکین نی ــای مش نیروگاه ه
ــاعت  ــووات س ــون  3170778 کیل ــا کن ــووات ت 814 کیل

کرده انــد«. تولیــد  انــرژی 

آخرین وضعیت نیروگاه های استان لرستان

ــدس آرش  ــرو، مهن ــر نی ــط وزی ــی توس ــدور حکم ــا ص ب
ــد. ــر منصــوب ش ــد توانی ــل جدی ــوان مدیرعام ــردی به عن ک

در ایــن حکــم کــه از ســوی »علی اکبــر محرابیــان« 
صــادر شــده، آمــده اســت: بــا عنایــت بــه مراتــب تعهــد، 
ــدت  ــرای م ــی ب شایســتگی و ســوابق ارزشــمند جناب عال
ــل  ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ ــوان رئی ــال به عن دو س

ــوید. ــوب می ش ــر منص ــرکت توانی ش
در بخــش دیگــر ایــن حکــم آمــده اســت: انتظار مــی رود با 
همــکاری هیئــت مدیــره شــرکت و بــا هماهنگــی معاونــان 
ــرکت های  ــل ش ــران عام ــتادی، مدی ــوزه س ــران ح و مدی
مادرتخصصــی، تابعــه و وابســته و هم چنیــن مدیــران 
ــاس نامه  ــرر در اس ــف مق ــوب وظای ــتان ها و در چارچ اس
ــه  ــا رعایــت اصــول »عدالت محــوری«، »روحی شــرکت، ب
انقابــی و جهــادی«، »مــردم داری« و »فسادســتیزی« در 
انجــام وظایــف محولــه در راســتای تحقــق شــعار »دولــت 

ــد. ــژه به عمــل آوری ــران قــوی« اهتمــام وی مردمــی و ای
ــی زاده  ــن متول ــن، محمدحس ــش از ای ــت، پی ــی اس گفتن

ــود.  ــمت ب ــن س ــده دار ای عه

آرش کردی 
مدیرعامل توانیر شد
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ستاد

ــتان  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــانی ش ــع انس ــاون مناب مع
ــنه  ــک قرض الحس ــا بان ــه ب ــد تفاهم نام ــوص عق درخص
ــار  ــکاران اظه ــطی هم ــد قس ــت خری ــران جه ــر ای مه
ــمی  ــکاران رس ــه هم ــن تفاهم نام ــاس ای ــت:  »براس داش
و شــرکتی می تواننــد تــا ســقف 50 میلیــون تومــان 
و بــا  نــرخ 4 درصــد از فروشــگاه های طــرف قــرارداد 
ــد.  ــدام نماین ــاطی اق ــد اقس ــه خری ــبت ب ــک نس ــن بان ای
هم چنیــن در صــورت تمایــل همــکاران می تواننــد از 
فروشــگاه های فامیلــی، هفــت و جامبــو تــا ســقف 5 
ــه  ــورت 6 ماه ــه آن را به ص ــد و وج ــان خری ــون توم میلی

ــد«.  ــت نماین ــد پرداخ ــرخ 2 درص ــا ن و ب
ــک  ــا بان ــه ب ــد در خصــوص تفاهم نام ــد فتحی بیرانون مجی
ــامانه  ــطی از س ــد قس ــکان خری ــت: »ام ــز گف ــارت نی تج
آســان خریــد مربــوط بــه ایــن بانــک فراهــم گردیــد کــه 
بــر ایــن اســاس همــکاران رســمی و شــرکتی در فــاز اول 
ــرارداد  ــرف ق ــگاه های ط ــد از فروش ــراداد می توانن ــن ق ای
ازجملــه ســایت معتبــر دی جــی کاال خریــد قســطی انجــام 
دهنــد. ســود دریافتــی در ایــن طــرح 15 درصــد کل مبلــغ 
ــاه می باشــد«.  ــر 11 م ــداد اقســاط آن حداکث ــد و تع خری

وی در ادامــه بــه فراینــد تبدیــل وضعیــت ایثارگــران اشــاره 
کــرد و افــزود: »بــرای نزدیــک بــه 310 نفــر از همــکاران 
ایثارگــر پرونــده تشــکیل شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس 
در مرحلــه اول ایــن طــرح 44 نفــر از ایثارگــران کــه دارای 

ــش  ــته گزین ــه هس ــد ب ــوب بودن ــازمانی مص ــت س پس
مســتقر در شــرکت بــرق منطقــه ای باختــر معرفــی شــدند. 
ــر لیســت  ــرکت توانی ــف ش ــه تکلی ــه ب ــا توج ــن ب هم چنی
ــاه  ــخ 15 دی م ــا تاری ــر ت ــکاران ایثارگ ــایر هم ــامی س اس
ــات الزم  ــایر اقدام ــازمانی و س ــت س ــاد پس ــت ایج جه

ارســال خواهــد شــد«.
فتحی بیرانونــد در مــورد کنتــرل بهتــر ورود و خــروج 
همــکاران نیــز عنــوان کــرد: »4 دســتگاه حضــور و غیــاب 
خریــداری و در شــهرهای سپیددشــت، کونانــی و ویســیان 
ــا نصــب ایــن چهــار دســتگاه تعــداد  نصــب شــدند کــه ب
ــه 22  ــاب در ســطح شــرکت ب دســتگاه های حضــور و غی
دســتگاه رســید. هم چنیــن بــا برنامه ریــزی به عمــل 
آمــده 6 دســتگاه دیگــر بــرای شــهرها و محورهــای 
روســتایی فاقــد دســتگاه حضــور و غیــاب در آینــده 

ــد«. ــد ش ــب خواه ــداری و نص ــک خری نزدی
ــتان  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــانی ش ــع انس ــاون مناب مع
خاطرنشــان کــرد: »ازجملــه اقدامــات دیگــر کــه در 
انســانی  منابــع  معاونــت  حــوزه  در  ســوم  ســه ماهه 
بــا توجــه بــه موافقــت مدیرعامــل و کمیتــه تغییــر 
ــدارک  ــا اعمــال م بخــش شــغلی انجــام شــد، موافقــت ب
تحصیلــی تعــداد 12 نفــر از همــکاران رســمی و هم چنیــن 
تعــدادی دیگــر از همــکاران تحــت پوشــش شــرکت های 

می باشــد«. تامین نیــرو 

اقدامات معاونت منابع انسانی شرکت توزیع برق لرستان

و  ســازماندهی  دفتــر  مدیــر 
شــرکت  مشــاغل  طبقه بنــدی 
لرســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع 
بــه ارائــه گزارشــی از عملکــرد 
تحــت  دفتــر  پاییــز  ســه ماهه 

پرداخــت. خــود  مدیریــت 
برخــی  مــرادزاده  خان وحیــده 
این گونــه  را  اقدامــات  ایــن  از 
مطــرح کــرد: »بررســی و مطالعــه 
دســتورالعمل مجموعــه ضوابــط 
طــرح طبقه بنــدی و ارزش یابــی 
ــق  ــرای دقی ــد و اج ــاغل جدی مش

آن جهــت صــدور احــکام، بررســی کلیــه پرونده هــای 
پرســنلی جهــت ثبــت ســابقه و ارتقــاء گــروه براســاس 
دســتورالعمل جدیــد، تغییــر و راه انــدازی سیســتم 
طایــی شــرق و به روزرســانی آن براســاس مجموعــه 
ــاغل،  ــی مش ــدی و ارزش یاب ــرح طبقه بن ــط ط ضواب
ــه  ــکاران ک ــر از هم ــداد 44 نف ــه تع ــروه ب ــای گ اعط
ــداد  ــه تع ــروه ب ــای گ ــته اند، اعط ــرایط الزم را داش ش
ــه  ــد کمیت ــس از بررســی و تأئی ــر از همــکاران پ 6 نف
طبقه بنــدی مشــاغل و ارســال مــدارک الزم بــه 

ــر  ــی 22 نف ــر و معرف شــرکت توانی
بــه  دائــم  قــرارداد  کارکنــان  از 
پژوهشــی  و  آموزشــی  مجتمــع 
ارتقــاء  جهــت  غــرب  مجتمــع 
از  مــدرک  اعمــال  و  شــغلی 

ــی«. ــه کارشناس ــی ب کاردان
وی ســایر فعالیت هــای صــورت 
عنــوان  این چنیــن  را  گرفتــه 
ــدرک  ــال م ــاء و اعم ــرد: »ارتق ک
تعــداد 37 نفــر از کارکنــان تأمیــن 
ارشــد  مــدرک  اعمــال  و  نیــرو 
یــک نفــر از کارکنــان قــرارداد 
ــداف  ــرد اه ــزه و پیش ب ــاد انگی ــت ایج ــم در جه دائ
شــرکت، اعمــال مــدرک بــدون آزمــون بــا اســتفاده از 
دســتورالعمل ایثارگــران جهــت یــک نفــر از کارکنــان 
قــرارداد دائــم، تهیــه و تنظیــم صورت جلســات جهــت 
جابه جایــی و انتصــاب کارکنــان قــرارداد دائــم در 
خصــوص پســت های باتصــدی بــه تعــداد 15 نفــر و 
اســتفاده از دســتورالعمل ایثارگــران طبــق تبصــره 20، 
بنــد )د( ثبــت مشــخصات تعــداد 307 نفــر از کارکنــان 

ــرکت«. ــاغل در ش ــف ش ــای مختل ــا قرارداده ب

عملکرد دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل در پاییز سال جاری

مدیــر دفتــر توســعه مدیریــت و تحــول اداری 
ــرق اســتان لرســتان در  ــروی ب ــع نی شــرکت توزی
ــر را تشــریح  ــن دفت ــات ای گزارشــی برخــی اقدام

ــرد. ک
فــرداد صفاپذیــر ایــن اقدامــات را این گونــه عنــوان 
ارزیابــی داخلــی  نمــود: »شــرکت در فراینــد 
ــرو، رســیدگی  ــه وزارت نی شــرکت های زیرمجموع
و پاســخ گویی بــه شــکایات واصلــه از طریــق 
ســامانه ســمات و وزارت نیــرو به صــورت ۱۰۰ 
ــی  ــروه تخصص ــه کارگ ــکیل جلس ــدی، تش درص
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی و بررســی گــزارش 
ــی و  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــی مدیری ــی تعال ارزیاب
ــا فعالیت هــای  ــود مرتبــط ب ــه راه کارهــای بهب ارائ
منابــع انســانی و انجــام فــاز اول اقدامــات اساســی 

ــر«. ــا توانی بهــره وری همــگام ب

عملکرد دفتر توسعه مدیریت
و تحول اداری برق لرستان

مدیــر دفتــر آمــوزش شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــه ماهه  ــرد س ــی از عملک ــتان گزارش ــتان لرس اس

پاییــزی ۱۴۰۰ ایــن دفتــر را منتشــر کــرد.
این گونــه  را  اقدامــات  ایــن  رفیعــی  اصغــر 
برشــمرد: »تعــداد دوره هــای برگــزار شــده ۸ 
ــداد نیروهــای شــرکت کننده رســمی و  دوره، تع
ــای  ــداد نیروه ــر، تع ــداد ۴۷۰ نف ــه تع ــی ب خدمات
تعــداد  نفــر،   ۳۸۰ شــرکت کننده  رســمی 
میــزان  نفــر،   ۹۰ خدماتــی  شــرکت کننده های 
نفــر ســاعت نیروهــای رســمی ۸۱۸۶ ســاعت، 
ــی ۱۳۶۶  ــای خدمات ــاعت نیروه ــر س ــزان نف می
ــاعت،  ــاعت ۹۵۵۲ س ــر س ــزان کل نف ــاعت، می س
ــون و  ــزاری آزم ــت و برگ ــک مدیری ــرای کلینی اج
اســتقرار و اجــرای کلینیــک مدیریــت در شــرکت و 
ــران  ــراز شایســتگی مدی ــای اح ــزاری آزمون ه برگ

و معاونیــن«.

عملکرد پاییزی دفتر آموزش 
شرکت توزیع برق لرستان

مدیــر اداره رفــاه و کارگزینــی 
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
اقدامــات  بــه  گزارشــی  در 
ســه ماهه  در  دفتــر  ایــن 
ــت و  ــال جاری پرداخ ــز س پایی
ــمرد:  ــه برش ــا را این گون آن ه
ــه  ــری و پرداخــت هزین »پیگی
ــکاران  ــه هم ــودک ب ــد ک مه
پیگیــری  رســمی،  خانــم 
ســوابق  کســری  رفــع  و 
ــری  ــکاران، پیگی ــه ای هم بیم
پرداخــت رفاهیــات پرســنل 
ــزاری  رســمی و شــرکتی، برگ
کمیته هــای درمــان جهــت 

رفــع مشــکات درمانــی همــکاران، پیگیــری و پرداخت 
ــم  ــواده معظ ــاز و خان ــکاران جانب ــان هم ــیز درم فرانش
شــهدا، پیگیــری و پرداخــت هزینه هــای بیمــاران 
ــتگی  ــت بازنشس ــزارش وضعی ــه گ ــاج، ارائ صعب الع
ــرکت  ــه ش ــه ب ــورت ماهیان ــمی به ص ــکاران رس هم
توانیــر، ســاماندهی و بررســی درخواســت های کار و 
ــری  ــام و پیگی ــی و انج ــان، بررس ــه روز آن ــی ب بایگان
ــه  ــقف اضاف ــت س ــت دریاف ــکاران جه ــت هم درخواس
کار ســال آخــر خدمــت همــکاران رســمی، انجــام کلیــه 
امــورات بازنشســتگان و پیگیــری مراحــل بازنشســتگی 
ــیان  ــرکت پارس ــا ش ــکاری ب ــمی، هم ــکاران رس هم
جهــت صــدرو و رفــع مشــکات کارت هــای پارســیان، 
ــه  ــه بیم ــوط ب ــورات مرب ــه ام ــام کلی ــری و انج پیگی
ــیون  ــری اتوماس ــاغلین، پیگی ــتگان و ش ــر بازنشس عم
ــی  ــده، بررس ــاع ش ــای ارج ــاماندهی نامه ه اداری و س
ــزارش  ــه گ ــرای ارائ ــدی همــکاران ب ــت عائله من وضعی
بــه کارگزینــی، پیگیــری وضعیــت قراردادهــای درمــان 
ــارت  ــر و نظ ــرکت های بیمه گ ــا ش ــه ب ــر و حادث و عم
و پیگیــری و تحویــل بــه موقــع اســناد پزشــکی 

ــرارداد«. ــرف ق ــه ط ــرکت بیم ــه ش ــکاران ب هم
ــوان  ــه عن ــات را این گون ــایر اقدام ــدی س ــد امی محم
درمانــی  دفترچه هــای  صــدور  و  »تعویــض  کــرد: 
واجــد  از همــکاران  معرفــی 2 درصــد  همــکاران، 
ــری و صــدور  ــام ارتودنســی، پیگی ــت انج ــرایط جه ش
اســناد و فرم هــای بیمارســتانی، ثبــت هزینه هــای 
ــه  ــرق، ارائ ــی ش ــتم طای ــنل در سیس ــی پرس درمان

ــی  ــای درمان ــورت وضعیت ه ص
ــورت  ــر به ص ــرکت توانی ــه ش ب
ماهیانــه بــا همــکاری امــور 
جهــت  پیگیــری  مالــی، 
ــان و  ــه درم پرداخــت حــق بیم
ــه  ــه شــرکت بیم ــر ب ــه عم بیم
و  پیگیــری  قــرارداد،  طــرف 
احتمالــی  مغایرت هــای  رفــع 
افــراد  و  بیمه شــدگان  تعــداد 
بــا  آن هــا  تکفــل  تحــت 
ــرکت،  ــی ش ــور مال ــه و ام یبم
بــه  معرفی نامــه  صــدور 
همــکاران جهــت اســتفاده از 
ــرارداد  ــرف ق ــگاه های ط فروش
و خریــد اقســاطی، معرفــی همــکاران بــه بیمــه طــرف 
ــث و  ــخص ثال ــه ش ــدور بیمه نام ــت ص ــرارداد جه ق
ــکاران  ــواده هم ــی خان ــاط، معرف ــورت اقس ــه به ص بدن
فــوت شــده بازنشســته جهــت دریافــت غرامــت بیمــه 
عمــر، ارســال، تهیــه و تکمیــل ســالیانه فرم هــای 
ــه  ــه ب ــت ارائ ــتگان جه ــر بازنشس ــه عم ــع بیم ذی نف
بیمــه طــرف قــرارداد و هماهنگــی بــا مســئولین درمــان 
شهرســتان ها و رفــع مشــکات آن هــا بــا بیمــه طــرف 

قــرارداد«.
ــه  ــوط ب ــرد مرب ــات و عملک ــم اقدام ــه اه وی در ادام
ــرد:  ــر تشــریح ک ــرح زی ــه ش ــز ب ــی را نی اداره کارگزین
»صــدور احــکام احتســاب دوره هــای آموزشــی، ارتقــاء 
گــروه، اعمــال مــدرک و انتصــاب و... همکاران قــرارداد 
ــت  ــی جه ــد مال ــه واح ــال ب ــن ارس ــم و هم چنی دائ
اعمــال در حقــوق، تهیــه و تنظیــم کارکردهــا و ارســال 
ــم از  ــا اع ــت مرخصی ه ــا، ثب ــوق و مزای ــد حق ــه واح ب
ــکاران،  ــای هم ــاعتی در کارت مرخصی ه ــه و س روزان
ارســال تمامــی آمارهــای داخلــی شــرکت و هم چنیــن 
خارجــی، تهیــه و نصــب دســتگاه های حضــور و غیــاب 
در بخش هــا و واحدهــای توزیــع بــرق، تعویــض باتــری 
دســتگاه های حضــور و غیــاب، تهیــه کارت هــای 
ــال مرخصــی و ماموریــت جهــت ورود و خــروج  دیجیت
همــکاران، تهیــه و صــدور ابــاغ انتصــاب همــکاران و 
ــوط  ــیونی مرب ــای اتوماس ــی نامه ه ــپ تمام ــت و تای ثب
ــوط  ــات مرب ــه صورت جلس ــه کلی ــن اداره و تهی ــه ای ب

ــی«. ــه اداره کارگزین ب

عملکرد اداره رفاه و کارگزینی شرکت توزیع برق لرستان

اظهــار  لرســتان  بــرق  مدیرعامــل 
دارایی محــور  »شــرکت های  داشــت: 
حفــظ  و  محصــول  فــروش  جهــت 
ــه  ــوب ب ــات مطل ــوان و خدم ــت ت کیفی
دارایی هــای  بــه  متکــی  مشــتریان، 

خــود هســتند«.
این کــه  بیــان  بــا  فریــدون خودنیــا 
شــامل  شــرکت  دارایی هــای 
گفــت:  می باشــد،  بســیاری  مــوارد 
»مهم تریــن دارایــی شــرکت توزیــع 
از دیــد ارزش ریالــی و فنــی، شــبکه 
توزیــع و تجهیــزات آن اســت کــه حفــظ 
و نگهــداری و تعمیــرات پیش گیرانــه 

مطلــوب و افزایــش عمــر ایــن تجهیــزات باعــث جلوگیــری 
اتــاف منابــع مالــی شــرکت می گــردد«. از 

ــه این کــه سیســتم مدیریــت دارایی هــای  ــا اشــاره ب وی ب
فیزیکــی یــک سیســتم مدیریــت منابــع در ســطح جهانــی 
اســت کــه بــر پایــه دانــش فرآیندهــای مختلــف را بررســی 
و ارتقــاء داده و از اســتمرار آن اطمینــان حاصــل می گــردد، 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــط ش ــتم توس ــن سیس ــزود: »ای اف
شــرکت های  میــان  در  و  شــده  بومی ســازی  ایرانــی 
ــط  ــرو توس ــرکت های پیش ــی از ش ــتان یک ــع، لرس توزی

توانیــر انتخــاب شــده اســت«.
ــچ  ــن راه هی ــه در ای ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــا ب خودنی
نقطــه پایانــی وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: »انجــام 
ایــن مهــم نیازمنــد وجــود زیرســاخت هایی می باشــد 

کــه شناســایی و ثبــت مشــخصات 
کلیــه تجهیــزات شــبکه در ســامانه 
جــی آی اس و بازدیــد کامــل تجهیــزات 
ــی  ــال به صورت ــار در س ــورت دوب به ص
ــه  ــوب ب ــل ریشــه ای عی ــا تحلی ــه ب ک
قابلیــت اطمینــان مطلــوب شــبکه 
ــع  ــای جام ــود نرم افزاره ــیم و وج برس
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی جهــت 
مدیریــت کار و تغییــر کلیــه فعالیت هــا 
بــه  ســنتی  حالــت  از  فرآیندهــا  و 
یک پارچــه  نرم افــزار  و  سیســتمی 

می باشــد«. الزامــی 
وی افــزود: »فرهنگ ســازی و آمــوزش 
ــی  ــای فیزیک ــت دارایی ه ــرای مدیری ــنل در اج ــه پرس ب
ــی از  ــک یک ــا کم ــتا ب ــن راس ــه در ای ــت ک ــروری اس ض
ــت  ــی وضعی ــت ارزیاب ــاور جه ــرکت های مش ــن ش بهتری
ــرای  ــروری ب ــای ض ــنهاد پروژه ه ــرکت و پیش ــود ش موج
اجــرا و نیــز آمــوزش و فرهنگ ســازی و تدویــن اســتراتژی 

ــکاری هســتیم«. ــال هم ــده در ح و نقشــه راه آین
ــات  ــاخت ها و الزام ــی از زیرس ــه یک ــان این ک ــا بی وی ب
کار، اجــرای پــروژه اســت کــه در ســال های گذشــته 
انجــام شــده و هم اکنــون توســط تیــم مالــی و پشــتیبانی 
حــال  در  پایلــوت  به عنــوان  خرم آبــاد   2 توزیــع  در 
ــات  ــن عملی ــرد: »هم چنی ــوان ک ــد، عن ــی باش ــرا م اج
ــه و  ــت محوط ــازی و نظاف ــان و پاک س ــاخه زنی درخت ش

منظم ســازی پارکینــگ انجــام شــد«.

پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در برق لرستان
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ستاد _ خرم آباد

اقدامات معاونت فروش و خدمات مشترکین برق لرستان

ــتان در  ــرق لرس ــترکین ب ــات مش ــروش و خدم ــاون ف مع
خصــوص اقدامــات انجــام شــده در حــوزه فــروش انــرژی 
و وصــول مطالبــات اظهــار داشــت: »بــا توجــه بــه این کــه 
ــرکت های  ــطح ش ــار در س ــن اعتب ــع تامی ــن منب اصلی تری
می باشــد،  بــرق  انــرژی  مطالبــات  وصــول  توزیــع 
ــول  ــد وص ــردن درص ــاال ب ــت ب ــدون جه ــزی م برنامه ری

انجــام شــده اســت«.
اقدامــات  تشــریح  بــه  ادامــه  در  بختیــاری  همایــون 
ــات  ــزاری جلس ــت: »برگ ــت و گف ــه پرداخ ــورت گرفت ص
ــه  ــن اهــداف، تهی ــع و تدوی ــا مدیریت هــای توزی منظــم ب
ــت  ــازمان مدیری ــا س ــه ب ــه و جلس ــت ادارات و مکاتب لیس
ادارات  معــوق  بدهــی  برنامه ریــزی جهــت وصــول  و 
و دســتگاه های دولتــی و معرفــی نماینــده از طریــق 
ــول  ــری وص ــت پیگی ــتاد جه ــع و س ــای توزی مدیریت ه
ــوض  ــبات قب ــرل محاس ــول، کنت ــخت وص ــات س مطالب
به صــورت منظــم و دوره ای، انجــام به موقــع قرائت هــا 
و ارســال پیامــک صــدور صورت حســاب طبــق گردشــکار 
قرائــت، شناســایی مشــترکین پرمصــرف و ارســال پیامــک 
جهــت نصــب کنتورهــای هوشــمند بــا هزینــه خــود 

ــرژی  ــرخ ان ــا ن ــازاد ب ــرف م ــبه مص ــترک و محاس مش
تجدیدپذیــر و ایجــاد امــکان ارســال پیامــک تقســیط بــرای 
ــده«. ــن ش ــای تعیی ــد تاریخ ه ــکار در موع ــترکین بده مش

ــترکین  ــات مش ــوزه خدم ــده در ح ــام ش ــات انج وی اقدام
ــول  ــروژه وص ــاز پ ــرد: »آغ ــوان ک ــه عن ــز این گون را نی
شــرکت های  بــا  قــرارداد  عقــد  طریــق  از  مطالبــات 
ــل  ــه از مح ــع ک ــای توزی ــی در مدیریت ه ــکار بوم پیمان
ــد و  ــت می کنن ــکار فعالی ــر  20پیمان ــرارداد بالغ ب ــن ق ای
هــدف از ایــن اقــدام وصــول بدهــی انباشــت شــده ســنوات 
کشــاورزی،  )خانگــی،  مختلــف  بخش هــای  در  قبــل 
عمومــی، صنعتــی و ســایر مصــارف( کــه در حــال حاضــر 

مبلغــی بالغ بــر 3.400 میلیــارد ریــال می باشــد«.
ــترکین  ــک بــه مش ــه داد:  »ارســال پیام بختیــاری ادام
ــعاب  ــراری انش ــای برق ــیط هزینه ه ــت تقس ــکار باب بده
ــرق، ایجــاد درگاه ثبــت کنتورهــای مفقــودی و ســرقتی  ب
ــری از  ــور جلوگی ــترکین به منظ ــرش مش ــتم پذی در سیس
ــوازم  ــد ل نصــب مجــدد کنتورهــای مذکــور و امــکان خری
ــای  ــه مدیریت ه ــتقیم در کلی ــه روش مس ــری ب اندازه گی
ــد«. ــات می باش ــر اقدام ــتان ها از دیگ ــرق شهرس ــع ب توزی

عملکرد پاییزی مدیریت توزیع2 برق شهرستان خرم آباد 
ــرق  ــع2 ب ــت توزی مدیری
گزارشــی  در  خرم آبــاد 
انجــام  اقدامــات 
مدیریــت  ایــن  شــده 
ســوم  ســه ماهه  در 
ــه شــرح  ســال جاری را ب
کــرد:  عنــوان  ذیــل 
پایه هــای  »تعویــض 
اصلــه،   15 فرســوده 
پایه هــای  تعویــض 
ــع  ــه، رف ــته 5 اصل شکس
حریــم فشــار متوســط 
نصــب  مــورد،   12
سکســیونر موتــوردار 2 
جابه جایــی  دســتگاه، 

ــره  ــض مق ــتگاه، تعوی ــوردار 3 دس ــیونر موت سکس
شــبکه  رگاژ  عــدد،   200 کششــی  و  ســوزنی 
ــی   فشــار متوســط 30 اســپن، نصــب جداســاز هوای
9 دســتگاه، نصــب کات اوت فیــوز 12 دســتگاه، 
دســتگاه،   9 معیــوب  فیــوز  کات اوت  تعویــض 
شــاخه زنی فیــدر 300 اصلــه، اصــاح جمپــر و 
ــای  ــاح پایه ه ــورد و اص ــت 50 م ــاالت سس اتص

کــج شــده 20 مــورد«.
ــر  ــب اسپیس ــه داد: »نص ــدی ادام ــت بیرانون حکم
پایه هــای  تعویــض  عــدد،   50 متوســط  فشــار 
ــد  ــدر جدی ــداث فی ــدد، اح ــی  5 ع ــوده چوب فرس
ــته  ــی شکس ــای بتون ــض پایه ه ــر، تعوی 25 کیلومت
5 عــدد، شــاخه زنی حریــم شــبکه ضعیــف 0.5 
کیلومتــر، اصــاح شــبکه و ریــگاژ شــبکه 10 
ــی  ــده اختصاص ــی ش ــت طراح ــداد پس ــه، تع فاصل
ــی 23  ــتورکارهای اختصاص ــدور دس ــورد، ص 15 م
ــی 15  ــده عموم ــی ش ــت طراح ــداد پس ــورد، تع م
مــورد، مقــدار شــبکه فشــار ضعیــف طراحــی شــده 
عمومــی 1.9 کیلومتــر، مقــدار شــبکه فشــار متوســط 

ــر«. ــی 1.7 کیلومت ــده عموم ــی ش طراح
ــز اشــاره  ــت نی ــن مدیری ــه ســایر اقدامــات ای وی ب
کــرد و گفــت: »صــورت وضعیــت پروژه هــای 
ــم  ــن حری ــه متجاوزی ــار ب ــورد، اخط ــی 12 م حجم
ــورد، شــاخه زنی شــبکه فشــار  ــرق 100 م شــبکه ب
متوســط 68 مــورد، نصــب اسپیســر 8 مــورد، بســتن 
سکســیونر 4 مــورد، نصــب برق گیــر 24 مــورد، 

نصــب کات اوت 3 مــورد، 
احــداث ترانــس 2 مــورد، 
نقســیم بــار تعــداد 31 
و  ترانــس  دســتگاه 
آن هــا،  متعادل ســازی 
اتمــام  و  ارت گیــری 
به صــورت  پــروژه 
تمــام  از  صــد درصــد 
عمومــی،  پســت های 
 94 ولتــاژ  اصــاح 
ترانــس،  دســتگاه 
 245 ولتــاژ  اصــاح 
مشــترک دارای نوســان، 
تعدیــل 2460 دســتگاه 
چــراغ روشــنایی، تنظیــم 
 40 تعویــض  نجومــی،  ســاعت  دســتگاه   350
ــش از 200  ــاح بی ــی، اص ــاعت نجوم ــتگاه س دس
ــب  ــف، نص ــاط مختل ــنایی نق ــراغ روش ــتگاه چ دس
770 دســتگاه چــراغ روشــنایی توســط پیمانــکار در 
مناطــق روســتایی، اصــاح شــبکه روشــنایی معابــر 

.»84 لشــگر  و   57 پــادگان 
ــل  ــانی و تکمی ــه به روزرس ــه ب ــدی در ادام بیرانون
اطاعــات جی آی اس در سیســتم و ارســال در ســتاد 
و برداشــت اطاعــات به صــورت 100 درصــد اشــاره 
کــرد و گفــت: »احــداث 2.5 کیلومتــر شــبکه فشــار 
ــوارض،  ــدار از محــل ع ــل خودنگه ــا کاب ــف ب ضعی
ــاد  ــراه احمدآب ــال زی ــتای چ ــه 2 روس ــانی ب برق رس
ــداث 2  ــر، اح ــول 1.5 کیلومت ــال به ط ــه چ و گوش
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط جهــت برق رســانی 
ــرق دره  ــوارض ب ــارات ع ــل اعتب ــتایی از مح روس
انــاران یــک و دو، احــداث 4 دســتگاه پســت هوایــی 
ــتایی،  ــانی روس ــت برق رس ــر جه ــت آمپ 25 کیلوول
ــت  ــور گری ــط مح ــار متوس ــبکه فش ــاخه زنی ش ش
و بیشــه، اصــاح و بهینه ســازی شــبکه فشــار 
ــل  ــر، تبدی ــک کیلومت ــول ی ــت به ط ــط گری متوس
50 دســتگاه چــراغ 125 وات بــه 70 وات و 35 
وات از محــل اصــاح روســتایی معابــر، نصــب 
ــاط  ــتاهای نق ــراغ 35 وات در روس ــتگاه چ 60 دس
مختلــف سپیددشــت و فــروش 20 انشــعاب 25 آمپر 
تک فــاز روســتایی و 3 انشــعاب دیمانــدی روســتایی 

ــد«. ــه می باش ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام از دیگ

ــوازم اندازه گیــری  ــر دفتــر ل مدی
ــان این کــه  ــا بی ــرق لرســتان ب ب
توانیــر  دســتور  براســاس 
کنتــور  تهیــه  موضــوع  بــا 
خریــد  به صــورت  متقاضیــان 
تولیدکننــدگان،  از  مســتقیم 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
نیــز بــا دســتور مدیریــت عامــل 
مســتمر  پیگیری هــای  بــا  و 
توزیــع  مدیریــت  در  را  کار 
به صــورت  خرم آبــاد   ۱ بــرق 
ــت،  ــرده اس ــروع ک ــوت ش پایل
اظهــار داشــت: »شــرکت توزیــع 

لرســتان در ایــن راســتا جــزو ۵ شــرکت پیــش رو 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ــد ک ــور می باش در کش
ــات مشــترکین  ــس در فرآیندهــای خدم ــن پ از ای
کــه متقاضــی یــا مشــترک ملــزم بــه تامیــن لــوازم 
انشــعاب،  خریــد  ماننــد  باشــد،  اندازه گیــری 
ــل  ــام مراح ــس از انج ــور و  ..، پ ــض کنت ــا تعوی ی
ــوع  کارشناســی توســط شــرکت توزیــع و اعــالم ن
و تعــداد کنتــور موردنیــاز، عملیــات خریــد کنتــور 
به صــورت خــودکار و مســتقیم توســط خــود 
متقاضــی از تامین کننــده مــورد تائیــد، انجــام 

می گــردد«.
ــت  ــا پرداخ ــذا ب ــرد: »ل ــح ک ــوان تصری ــن ت بهم
ــدار  ــا خری ــی ی ــرف متقاض ــور از ط ــه کنت هزین
قبلــی  مشــکالت  تامین کننــده،  شــرکت  بــه 
ــع  ــن مناب ــر در تامی ــر تاخی ــور نظی ــن کنت تأمی
ــات و ...  ــزاری مناقص ــای برگ ــا فرآینده ــی و ی مال
ــهیل  ــریع و تس ــب تس ــوده و موج ــرف نم را برط
خدمت رســانی بــه متقاضیــان خواهــد بــود«.

ــوزش  ــا آم ــروژه ب ــن پ ــه ای ــزود: »در ادام وی اف

توزیــع،  مدیریت هــای  ســایر 
نیــز  شهرســتان ها  مابقــی  در 
حــال  در  و  گردیــد  اجرایــی 
ــای  ــام مدیریت ه ــر در تم حاض
ــه روش  ــور ب ــه کنت ــع تهی توزی
می گیــرد  صــورت  مســتقیم 
 ۱۶۷۵ تعــداد  کنــون  تــا  و 
روش  بــه  کنتــور  دســتگاه 
مســتقیم خریــداری و نصــب 

شــده اســت«..
تــوان بــا بیــان این کــه در ۸ 
ماهــه ابتدایــی ســال تعــداد 
کنتــور  دســتگاه   ۷۷۷۵۹
ســه فاز  کنتــور  دســتگاه   ۲۹۳۹ و  تک فــاز 
ســه فاز  کنتــور  دســتگاه   ۶۸۱۵ و  مســتقیم 
دیمانــدی مــورد تســت و بازرســی قــرار گرفته انــد، 
ــداد  ــون از تع ــا کن ــاه ت ــدای آذرم ــت: »از ابت گف
۴۲۵۲ دســتگاه کنتــور معابــر تعــداد ۱۷۱۷ مــورد 
ــوع  ــد و بررســی و از نظــر قــدرت، آمپــراژ، ن بازدی
کنتــور، اصــالح ضرایــب ترانــس جریــان در محــل 
و سیســتم جامــع خدمــات مشــترکین ســاماندهی 

ــت«. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه این کــه یکــی از برنامه هــای 
افزایــش  فهــام،  حــوزه  در  اقــدام  دســت  در 
ــن به منظــور اســتفاده در  درصــد کنتورهــای آنالی
طرح هــای قرائــت از راه دور، مدیریــت معابــر، 
ــت مصــرف می باشــد،  ــار و مدیری کاهــش پیــک ب
ــای  ــدود ۹ درصــد کنتوره ــرد: »ح خاطرنشــان ک
ــر  ــض توانی ــرح تعوی ــدای ط ــه از ابت ــام منصوب فه
در ســال ۹۵ به دلیــل عــدم وجــود زیرســاخت 
مخابراتــی تــا کنــون هیچ گونــه ارتباطــی بــا 

ســرور مربوطــه نداشــته اند«.

عملکرد دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع لرستان

عملکرد مدیریت توزیع برق1 خرم آباد در پاییز 1400
بــرق1  توزیــع  مدیــر 
گزارشــی  در  خرم آبــاد 
ــن  ــرد ای ــه عملک ــه ارائ ب
ســه ماهه  در  مدیریــت 
 1400 ســال  ســوم 
پرداخــت و گفــت: »بــا 
پاییــز  فصــل  شــروع 
آب  شــرایط  تغییــر  و 
بــه  باتوجــه  هوایــی  و 
افزایــش  ضــرورت 
پایــداری شــبکه در مواقــع 
بــاد،  وزش  و  بارندگــی 
بهینه ســازی  و  اصــاح 
در  بــرق  شــبکه های 
ایــن  کاری  اولویــت 
گرفــت  قــرار  مدیریــت 

کــه در همیــن راســتا طــی 60 مرحلــه انجــام تعمیــرات 
حــدود 400 کیلومتــر از شــبکه فشــار متوســط بــا 
ــاخه زنی 1700  ــره و ش ــواع مق ــدد ان ــض 270 ع تعوی
عــدد شــاخه بــا همــکاری و نظــارت شــهرداری انجــام 
ــورت  ــادی به ص ــرح جه ــه ط ــی دو مرحل ــد. و ط گردی
ویــژه 50 کیلومتــر از فیــدر کمالونــد به صــورت اساســی 
و بــا تعویــض 70 عــدد انــواع مقــره و شــاخه زنی 200 

گردیــد«. تعمیــر  شــاخه  اصلــه 
ــش  ــور کاه ــه به منظ ــان این ک ــا بی ــری ب ــران امی مه
ــر روی  ــرات ب ــام تعمی ــت انج ــی جه ــال خاموش اعم
خطــوط فشــار متوســط بخشــی از تعمیــرات ایــن 
خطــوط به صــورت خــط گــرم انجــام گرفــت، تصریــح 
ــه  ــدام ب ــرم اق ــط گ ــرات به صــورت خ ــرد: »در تعمی ک
تعویــض 60 عــدد کات اوت، 15 عــدد برق گیــر، 6 عــدد 
ــز شــاخه زنی  ــر و نی ــورد جمپ ــاز و اصــاح 50 م جداس
و  راســتا  همیــن  در  و  گردیــد  شــاخه  عــدد   100
به منظــور شناســایی نقاطــی کــه نیــاز بــه تعمیــر 
دارنــد بیــش از 710 کیلومتــر از شــبکه فشــار متوســط 
ــی ام  ــه پ ــب برنام ــی در قال ــت هوای ــداد 800 پس و تع
ــت«. ــرار گرف ــب ق ــاط عی ــایی نق ــد و شناس ــورد بازدی م

وی بــا اشــاره بــه این کــه باتوجــه بــه ضــرورت 
راســتای  در  شــبکه  اطاعــات  به روزرســانی 
ــوق  ــدت ف ــی م ــی آی اس ط ــتم ج ــانی سیس به روز رس
تعــداد 60 دســتگاه پســت هوایــی، 150 دســتگاه چــراغ 
ــط و 6.85  ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــر، 34.5 کیلومت معاب
ــد،  ــانی گردی ــف به روزرس ــار ضعی ــبکه فش ــر ش کیلومت
ــت  ــع اف ــت رف ــدت و جه ــن م ــت: »در ای ــار داش اظه
ــاوش  ــرح چ ــرای ط ــتای اج ــترکین در راس ــاژ مش ولت

مشــترک   120 ولتــاژ 
روســتایی  و  شــهری 
مشــکل  و  اندازه گیــری 
از  بیــش  ولتــاژ  افــت 
شــهری  مشــترک   400
براســاس  روســتایی  و 
ثبــت  گزارش هــای 
ــگ  شــده در ســامانه بیلین
اصــاح  مشــترکین 

گردیــد«.
ــه  ــان این ک ــا بی ــری ب امی
نصــب  رونــد  ادامــه  در 
بــا  هوایــی  پســت های 
ــت  ــش اف ــی کاه پیش بین
ایــن  مشــترکین  ولتــاژ 
ماه هــای  در  مدیریــت 
ــی در  ــتگاه پســت هوای ــه نصــب 9 دس ــدام ب ــز اق پایی
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث 250 مت ــا اح ــف ب ــاط مختل نق
متوســط بــا اعتبــاری 12 میلیــارد ریــال نمــوده اســت، 
ــکان  ــدت جهــت فراهــم شــدن ام ــن م ــت: »در ای گف
ــر شــبکه  ــد یــک کیلومت ــان جدی ــرق متقاضی ــن ب تامی
فشــار ضعیــف بــا اعتبــاری بالغ بــر 2300 میلیــون 
ریــال احــداث  شــده اســت. هم چنیــن به منظــور 
از بــروز  ایمنــی مشــترکین و جلوگیــری  افزایــش 
حــوادث تعــداد 28 اصلــه پایــه فشــار متوســط و 
ــا  ــط جابه ج ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــف و 150 مت ضعی
و رفــع حریــم گردیــد و بــه همیــن منظــور 4 روســتای 
ــاس،  ــوط ســفلی، ســراب الی بخــش بیران شــهر )دار بل

ــد«. ــم گردی ــع حری ــیدی( رف ــاه جمش ــرفبگ، ش ش
مدیــر توزیــع بــرق 1 مرکــز لرســتان بــا بیــان این کــه 
ــر  ــع مشــکل معاب ــوق و به منظــور رف در طــی مــدت ف
ســطح شــهر و روســتا تعــداد بیــش از 600 عــدد انــواع 
المــپ، 510 عــدد انــواع چــک و اســتارتر و 250 
ــد،  ــاح گردیدن ــض و اص ــعاب تعوی ــپ انش ــدد کلم ع
ــات مشــترکین 206  خاطرنشــان کــرد: »درحــوزه خدم
فقــره انشــعاب غیرمجــاز مشــهود و نامشــهود شناســایی 
کــه بــا احصــا 143000 کیلــووات انــرژی و اخــذ مبلــغ 
ــی،  ــارت و مصرف ــوان خس ــال به عن ــون ری 1000 میلی
تعــداد 54 فقــره از آن هــا بــه انشــعاب قانونــی تبدیــل 
ــه  ــاز و س ــور تک ف ــتگاه کنت ــداد 588 دس ــدند و تع ش
فــاز نصــب و 4684 دســتگاه کنتــور عــادی و دیمانــدی 
ــا  ــوب ی ــور معی ــتگاه کنت ــه 194 دس ــد ک ــت گردی تس
ــوب  ــور معی ــتگاه کنت ــایی و 97 دس ــت کاری شناس دس

ــا دســت کاری تعویــض شــدند«. ی
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اقدامات پاییزی مدیریت توزیع برق1 شهرستان بروجرد

مدیــر توزیــع بــرق ۱ شهرســتان بروجــرد بــا اشــاره 
بــه تالش هــای صــورت گرفتــه شــرکت توزیــع برق 
ــتان  ــاط اس ــر نق ــه اکث ــانی ب ــتان در برق رس لرس
ــال های  ــرد در س ــتان بروج ــرد: »شهرس ــوان ک عن
اخیــر بــا برنامه ریــزی و کار کارشناســی و همدلــی 
کلیــه پرســنل توانســته اســت گام هــای مثبتــی در 

جهــت رفــاه حــال مشــترکین بــردارد«.
وی بــا اشــاره بــه فرارســیدن فصــل ســرما، گفــت: 
»بــا توجــه بــه این کــه شهرســتان بروجــرد از 
مناطــق سردســیر اســتان لرســتان محســوب 
ــی  ــدات خاص ــور تمهی ــن منظ ــه همی ــود، ب می ش
ــه فصــل ســرد ســال درنظــر گرفتــه  ــرای ورود ب ب
شــده تــا مشــترکین کمتریــن مشــکالت را در 

ــند«. ــته باش ــی داش ــرق و خاموش ــوزه ب ح
تشــریح  بــه  ادامــه  در  خســروی  محمدعلــی 
عملکــرد ایــن مدیریــت در پاییــز ســال جاری 
پرداخــت و آن هــا را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
»احــداث خطــوط فشــار متوســط هوایــی به طــول 
۳.۱۲۶ کیلومتــر، احــداث خطــوط فشــار متوســط 
احــداث  کیلومتــر،   ۰.۲۳۶ به طــول  زمینــی 

پســت های توزیــع هوایــی ۹ مــورد، ظرفیــت 
نصــب شــده ۹۸۰  توزیــع جدیــد  پســت های 
ــی  ــع زمین ــت توزی ــداث پس ــر، اح ــت آمپ کیلوول
ــی  ــع زمین ــت های توزی ــت پس ــتگاه، ظرفی ۲ دس
ــداد  ــر و تع ــت آمپ ــزار و ۲۳۰ کیلوول ــد ۳ ه جدی
ــتراک«. ــده ۱۷۷ اش ــذب ش ــد ج ــترکین جدی مش

ــایر  ــرد س ــتان بروج ــرق ۱ شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ســوم  ســه ماهه  در  مدیریــت  ایــن  اقدامــات 
»طــول  برشــمرد:  این گونــه  را  ســال جاری 
ــده  ــالح ش ــر و اص ــط تعمی ــار متوس ــوط فش خط
۳ کیلومتــر، طــول خطــوط فشــار ضعیــف تعمیــر 
ــداد پســت های  ــر، تع ــده ۱.۸ کیلومت و اصــالح ش
توزیــع تعمیــر و اصــالح شــده ۵۶ دســتگاه، تعــداد 
ــدد،  ــده ۹۵۰ ع ــض ش ــوخته تعوی ــای س المپ ه
ــده  ــار ش ــادل ب ــری و تع ــت های بارگی ــداد پس تع
نصــب سکســیونر  دســتگاه،  مجمــوع ۱۲۸  در 
ــداد  ــتگاه، تع ــی ۵ دس ــار هوای ــر ب ــل قطــع زی قاب
کنتورهــای معیــوب تعویــض شــده ۶۹ دســتگاه و 
تعــداد انشــعابات غیرمجــاز جمــع آوری شــده کــه 

ــورد«. ــده ۳۵ م ــل ش ــاز تبدی ــه مج ب

عملکرد مدیریت توزیع برق دورود در پاییز 1400
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
گزارشــی  ارائــه  بــا  دورود 
عملکــرد اداره طراحــی و نظــارت 
ســه ماهه  در  مدیریــت  ایــن 
این گونــه  را  ســوم ســال جاری 
دســتگاه   3 »نصــب  برشــمرد: 
روســتاهای  ترانســفورماتور 
جهــت  ســیاهکله،  چغابــدار، 
ــرژی و  ــات ان ــش تلف ــع کاه رف
ــداث  ــاژ، اح ــف ولت ــش ضع کاه
ــف  ــبکه فشــار ضعی ــر ش 795 مت
شــهری و روســتایی و نصــب 
ــف  ــار ضعی ــه فش ــه پای 12 اصل
بــرای متقاضیــان جدیــد، احــداث 
100 متــر شــبکه فشــار متوســط 

ــتگاه  ــب 2 دس ــیاهکله، نص ــدار و س ــتاهای چغاب در روس
سکســیونر موتــوردار و احــداث چــراغ 124 در نقــاط 

مختلــف شــهر و روســتا«.
ــرد اداره  ــه عملک ــی ب ــه نگاه ــاجدی در ادام ــه س عبدال
ــق  ــم مناط ــع حری ــت: »رف ــت و گف ــرداری داش بهره ب
ــری  ــر جلوگی ــتا به خاط ــهر و روس ــطح ش ــر در س پرخط
از خطــرات احتمالــی ناشــی از بــرق گرفتگــی و اصــاح 
ــان  کامــل کابل هــای شــبکه، هــرس و شــاخه زنی درخت
بلنــد، بازدیــد مــداوم معابــر جهت رفــع خاموشــی اقدامات 
بدیــن شــرح توســط ایــن مدیریــت انجــام گرفتــه: الــف: 
نصــب 56 عــدد دســتگاه چــراغ در ســطح شــهر و روســتا/ 
ب: ســرویس 1000 عــدد دســتگاه چــراغ در ســطح شــهر 

و روســتا«.
وی عملکــرد دفتــر حقوقــی مدیریــت توزیــع بــرق دورود 
ــه ســطح  ــد روزان ــرد: »بازدی ــی ک ــه ارزیاب ــز این گون را نی
شــهر و روســتا جهــت شناســایی و جمــع آوری برق هــای 
ــا دســتور دادســتان و  غیرمجــاز باخــص بیــت کویــن ب
هماهنگــی پلیــس امنیــت و در نهایــت پیگیــری از طریــق 
ــول  ــت وص ــت جه ــه ثب ــذ اجرائی ــی و اخ ــع قضای مراج
خســارات و انــرژی، پیگیــری مــوارد خطــر ازجملــه رفــع 
حریــم و جلوگیــری از نصــب داربســت در حریــم خطــوط 
ــی  ــرات ناش ــوص خط ــن در خص ــه عاملی ــرق و توجی ب
از آن، بازدیــد مــداوم از مغازه هــای ضایعاتــی ســطح 
ــروی  ــکاری نی ــتان و هم ــتور دادس ــذ دس ــا اخ ــهر ب ش

ــوال  ــف ام ــت کش ــی جه انتظام
ــد  ــی از خری ــروقه و بازدارندگ مس
توســط مال خرهــا و پیگیــری و 
ــت و  ــای موق ــع آوری کنتوره جم
وصــول انــرژی مصرفــی آن هــا از 

ــی«. ــق اســناد ضمانت طری
ــرد  ــوص عملک ــاجدی در خص س
اظهــار  نیــز  اندازه گیــری  اداره 
داشــت: »نصــب 370 دســتگاه 
کنتــور تک فــاز و 30 دســتگاه 
هم چنیــن  و  ســه فاز  کنتــور 
تعویــض 135 دســتگاه کنتــور 
کنتــور  13دســتگاه  و  تک فــاز 
ســه فاز بــا توجــه بــه کمبــود 
ــوازم  ــات ل ــرق و اصاح ــور ب کنت
ــورد(«. ــه و ... 250 م ــل، تخت ــض کاب ــری )تعوی اندازه گی

ــد  ــرد واح ــتان دورود عملک ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــرد:  ــام ک ــه اع ــز این گون ــت را نی ــن مدیری ــی ای ایمن
»بازدیــد روزانــه از شــبکه های فشــار متوســط و ضعیــف، 
ــدد،  ــده 15 ع ــرقت ش ــوب و س ــای معی ــاح ارت ه اص
جوشــکاری درب تابلــو و زیرچیــن آن هــا 40 عــدد همــراه 
بــا صورت جلســه، شناســایی مــوارد خطــر و اعــام آن بــه 
ــروی  ــی نی ــا هماهنگ ــه ب ــی و صورت جلس ــد حقوق واح
انتظامــی و اخطــار بــه آن هــا، ارســال نامــه بــه شــهرداری 
ــبکه های  ــم ش ــت حری ــت رعای ــی جه ــام مهندس و نظ
بــرق و جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز، بازدیــد مــداوم و 
شناســایی نقــاط خطرآفریــن و توجیــه اهالــی دو منطقــه 
ــی  ــا هماهنگ ــی ب ــر حقوق ــط دفت ــه توس و صورت جلس
ماموریــن نیــروی انتظامــی، ارســال فایل هــای آموزشــی 
ایمنــی در فضــای مجــازی مردمــی ســطح شهرســتان و 
رفــع حریــم خــط 20 کیلوولــت بلــوار 60 متــری کوچــه 

ــدار«. ــاد 24 و روســتای چغاب میع
ــن  ــی ای ــای ورزش ــوص فعالیت ه ــان در خص وی در پای
مدیریــت نیــز گفــت: »صعــود تیــم کوهنــوردی مدیریــت 
توزیــع بــرق شهرســتان دورود بــه قلــه کل جنــو دومیــن 
قلــه فنــی ایــران بــه ارتفــاع 3813 توســط آقایــان 
و  قائدرحمتــی  حامــد  و  یونــس  خادمــی،  داریــوش 
مصطفــی نیــک آبــی از افتخــارات ورزشــی ایــن مدیریــت 

می باشــد«.                                        

عملکرد پاییزی مدیریت توزیع2 برق شهرستان بروجرد

مدیــر توزیــع بــرق۲ شهرســتان بروجــرد بــا 
ــز  ــت در پایی ــن مدیری ــات ای ــه گزارشــی اقدام ارائ
»اصــالح  برشــمرد:  این گونــه  را  ســال جاری 
فشــار  شــبکه  کیلومتــر   ۶ بهینه ســازی  و 
ــتگاه  ــب ۲ دس ــتایی، نص ــهری و روس ــط ش متوس
ــور  ــیونر به منظ ــتگاه سکس ــن الیزر و ۲ دس سکش
افزایــش نقــاط مانــور شــبکه فشــار متوســط، 
تعویــض ۱۷۰ عــدد مقــره به منظــور اصــالح و 
ــداری شــبکه و نصــب ۹۰ عــدد رأس  ــش پای افزای
تیــری، نصــب ۲۱ دســتگاه کات اوت و ۱۸ دســتگاه 
جداســاز و ایجــاد ۱۲ نقطــه رینگــی جهــت مانــور 
شــبکه در مواقــع بحــران و جابه جایــی شــبکه بــه 
طــول ۱ کیلومتــر بــه همــراه ۹ مــورد رفــع حریــم 

ــر«. ــون خط و کان
محمدرضــا خســروی ســایر اقدامــات ایــن مدیریت 
ــوان کــرد: »اصــالح و بهینه ســازی  ــه عن را این گون
فشــار ضعیــف شــهری  کیلومتــر شــبکه   ۲.۵
و روســتایی بــه همــراه ۳۳ اصلــه جابه جایــی 
ــی  ــت هوای ــازی ۳۵ پس ــالح و بهینه س ــه، اص پای
ــروش  ــاز، ف ــه همــراه تعویــض اجنــاس مــورد نی ب
دســتگاه  نصــب ۴۲۸  و  انشــعاب جدیــد   ۳۶۶

کنتــور مشــترکین جدیــد، احــداث ۳۵ اصلــه 
ــر شــبکه فشــار  ــراه احــداث ۲ کیلومت ــه به هم پای
ضعیــف جهــت مشــترکین فاقــد بــرق، احــداث ۵ 
ــداث دو  ــتایی و اح ــی روس ــت هوای ــتگاه پس دس
ــر نقــاط ســرقتی و تعدیــل  ــل معاب هــزار متــر کاب
ــض  ــواری و تعوی ــر بل ــراغ معاب ــتگاه چ ۱۶۰۰ دس

کابل هــای ســرقتی بلوارهــا«.
وی در ادامــه اقدامــات فرهنگــی و روابــط عمومــی 
مدیریــت توزیــع۲ بــرق شهرســتان بروجــرد را نیــز 
ــادواره  ــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »برگــزاری ی ب
ــپاه در  ــئولین س ــور مس ــا حض ــیج ب ــهدای بس ش
ــه اداره، برگــزاری  ــه بســیج در محــل نمازخان هفت
ــیج  ــای بس ــا نیروه ــل ب ــد غیرعام ــور پدافن ۳ مان
ــه  ــتان از مجموع ــن شهرس ــورای تأمی ــر ش و تقدی
توزیــع ۲ بــرق بروجــرد، برگــزاری مراســم جشــن 
ــازی  ــتار، فضاس ــب و روز پرس ــرت زین والدت حض
ایــام موالیــد و شــهادت های اهــل بیــت )ع(، 
ــن  ــورد اپیکیش ــدوداً ۸۰ م ــدازی ح ــب و راه ان نص
ــر از ۱۴  ــان رجــوع و تقدی ــرق مــن در بیــن ارباب ب
نفــر از بســیجیان نمونــه شــاغل در توزیــع ۲ بــرق 

ــرد«. بروج

نقش اینترنت اشیاء در اتوماسیون سیستم های قدرت
بــا رشــد تکنولــوژي، نیــاز 
الکتریکــي  انــرژي  بــه 
مختلــف  بخش هــاي  در 
تجــاري، اداري، مســکوني، 
کشــاورزي  و  صنعتــي 
مي یابــد.  افزایــش  نیــز 
فعلــي  رویکــرد  بــا 
ــتفاده  ــرق و اس ــت ب صنع
فســیلي  ســوخت هاي  از 
ــد  ــرژي، تولی ــد ان در تولی
روز  گلخانــه اي  گازهــاي 
بــه روز افزایــش خواهــد 

یافــت.
 ۴۰ حاضــر  حــال  در 
ــاي  ــد گازه ــد از تولی درص
بــه  مربــوط  گلخانــه اي 

شــبکه هاي  مي باشــد.  انــرژي  تولیــد 
مهم تریــن  از  یکــي  به عنــوان  هوشــمند 
ــرق، راه حــل  اهــداف پیــش رو در صنعــت ب
ــوخت هاي  ــتفاده از س ــا اس ــل را ب ــن معض ای
و  تلفــات  کاهــش  تجدیدپذیــر،  و  پــاک 
مدیریــت مصــرف امکان پذیــر ســاخته اند.

و  تجدیدپذیــر  ســوخت هاي  از  اســتفاده 
ــرژي و کــم  ــازار ان ــت در ب ــاک، ایجــاد رقاب پ
ــده  ــده و مصرف کنن ــه تولیدکنن ــردن فاصل ک
بــا در نظــر گرفتــن منابــع انرژي هــاي توزیــع 
ــي  ــرده و منحن ــم ک ــار را ک ــک ب ــده، پی ش
بــار را تــا حــد امــکان صــاف مي نمایــد. 
ــزون  ــد روزاف ــه رش ــه ب ــا توج ــن ب هم چنی
پاســخ گویي  لــزوم  و  انــرژي  تقاضــاي 
هوشــمندانه  مدیریــت  آن،  بــه  مناســب 
انــرژي از منابــع تولیــدي مختلــف از اهمیــت 

به ســزایي برخــوردار اســت.
ــا ایجــاد قابلیــت پایــش  شــبکه هوشــمند، ب

مــداوم، برقــراري ارتباطــات 
کنتــرل  واقعــي،  زمــان 
ســریع  پاســخ گویي  و 
و مناســب بــه هــر نــوع 
پیشــامد در شــبکه، امــکان 
هوشــمندانه  مدیریــت 
فراهــم  را  سیســتم 

. د ز مي ســا
ــبکه هاي  ــي ش ــش اصل چال
ــواع  ــت ان ــمند مدیری هوش
مختلــف اجــزاي موجــود 
ــاط  ــاد ارتب ــبکه، ایج در ش
آن هــا،  بــا  کارا  و  ایمــن 
دریافــت و پــردازش حجــم 
عظیــم داده هــا در زمــان 
پاســخ گویي  واقعــي، 
بحرانــي  و  نرمــال  شــرایط  در  ســریع 

. شــد مي با
شــبکه ي هوشــمند یک شــبکه ي پیشــرفته ي 
الکتریکــي مي باشــد کــه از تکنولوژي هــا، 
ــراي  ــي ب ــدرن کنترل ــاي م ــا و روش ه ابزاره
ــا  ــرآوردن نیازه ــخ گویي و ب ــریع در پاس تس
هوشــمند،  شــبکه ي  مي کنــد.  اســتفاده 
الکتریکــي،  زیرســاخت  ســه  از  ترکیبــي 

ارتباطــي و اطالعاتــي مي باشــد.
در  گســترده  پیشــرفت هاي  بــا  هم زمــان 
زیرســاخت الکتریکي، مشــکالت و چالش هاي 
ــد  ــی پدی ــاخت آی ت ــز در زیرس ــدي نی جدی
ــي  ــي یک ــع الکتریک ــبکه ي توزی ــد. ش مي آی
بخش هــاي  گســترده ترین  و  مهم تریــن  از 
شــبکه ي هوشــمند مي باشــد کــه امــکان 
ارتبــاط دو طرفــه میــان شــرکت توزیــع 
فراهــم  را  )مشــترکین(  مصرف کننــده  و 

. مي کنــد

علی حبیبی
دکترای کامپیوتر 

و معماری سیستم های کامپیوتری
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شهرستان ها

فعالیت های پاییزی مدیریت توزیع برق ازنا
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان 
این کــه  بیــان  بــا  ازنــا 
خدمات رســانی  امــر  در 
از  شهرســتان  مــردم  بــه 
گــذار  فــرو  تالشــی  هیــچ 
این کــه  تــا  نمی کنیــم 
خدشــه ای  ناکــرده  خــدای 
ــرد،  ــر صــورت نگی ــن ام در ای
پاییــز  »در  داشــت:  اظهــار 
ــت نســبت  ــن مدیری ۱۴۰۰ ای
بــه بهســازی شــبکه بــرق 
بــه  روســتاهای شهرســتان 
ــه  ــان ب ــتای زرن ــب روس ترتی
متــر شــبکه  میــزان  ۵۰۰ 

فشــار متوســط و ۲.۵ کیلومتــر شــبکه فشــار 
ــان  ــتای مرزی ــف روس ــار ضعی ــبکه فش ــف، ش ضعی
ــتگاه  ــک دس ــر و نصــب ی ــک کیلومت ــزان ی ــه می ب
ــود  ــت بهب ــر جه ــت آمپ ــفورماتور ۵۰ کیلوول ترانس
ــرق  ــبکه ب ــاژ ش ــع ولت ــتا و رف ــوان روس ــت ت کیفی
روســتا و هم چنیــن اصــالح چــراغ معابــر بــه 
تعــداد  ۲۵ دســتگاه، شــبکه بــرق روســتای طــازران 
بــه میــزان ۵۰۰ متــر شــبکه فشــار متوســط و 
یــک کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف روســتای 
هم چنیــن  و  کیلومتــر   ۱.۵ بطــول  نصرت آبــاد 
ــک  ــزان ی ــه می ــف ب ــار ضعی ــبکه فش ــالح ش اص
ــفورماتور ۵۰  ــتگاه ترانس ــب یک دس ــر و نص کیلومت
کیلوولــت آمپــر در روســتای کلکلــه جهــت بهبــود 
ولتــاژ و کیفیــت بــرق تحویلــی بــه مشــترکین بــرق 

در ایــن روســتا صــورت گرفتــه اســت«. 
راه انــدازی  بــه  ادامــه  در  احمــدی  اســماعیل 
ــه ای  ــا هزین ــبکه ب ــود در ش سکشــن الیرزهای موج
بالغ بــر ۸۰۰۰  میلیــون ریــال اشــاره کــرد و گفــت: 
ــهدای  ــوار ش ــر بل ــنایی معاب ــبکه روش ــداث ش »اح
میلیــون   ۱۵۰۰ بالغ بــر  هزینــه ای  بــا  گمنــام 
ــر  ــی جهــت معاب ــرق هوای ــال، احــداث شــبکه ب ری
بلوارهــا به طــول ۲ کیلومتــر و اجــرای شــبکه فشــار 
ــرق  ــن ب ــت تأمی ــر جه متوســط به طــول ۸ کیلومت

مشــترکین جدیــد اختصاصــی 
و نصــب ۵۰ دســتگاه پســت 
جدیــد جهــت تأمیــن بــرق 
مشــترکین جدیــد اختصاصــی 
صــورت  اقدامــات  دیگــر  از 

ــد«.   ــی باش ــه م گرفت
بیــان  بــه  ادامــه  در  وی 
اقدامــات صــورت  از  برخــی 
ــال جاری  ــز س ــه در پایی گرفت
ــه  ــا را این گون پرداخــت و آن ه
ــتگاه  ــب ۴ دس ــمرد: »نص برش
ــاس  ــاط حس ــیونر در نق سکس
جهــت باالبــردن قــدرت مانــور 
متوســط  فشــار  شــبکه  در 
ــده  ــن ش ــدف تعیی ــق ه ــهری، تحق ــتایی و ش روس
ــالیانه،  ــن س ــا میانگی ــب ب ــات متناس ــش تلف کاه
آزادســازی شــبکه بــرق بــا شــاخه زنی اشــجار 
ــرم  ــط گ ــرای خ ــر، اج ــول ۴ کیلومت ــم به ط مزاح
به طــول یــک کیلومتــر، نصــب ســه دســتگاه 
سکشــن الیزر در ســطح شــبکه بــرق ازنــا بــه ارزش 
بهینه ســازی  و  اصــالح  ریــال،  میلیــون   ۸،۰۰۰
شــبکه فشــار متوســط ســطح شــهر و روســتا 
به طــول ۴۰ کیلومتــر تعویــض مقــره، تعویــض 
ــگالژ شــبکه و ...، اصــالح و بهینه ســازی  ــی، ری اصل
شــبکه فشــار ضعیــف ســطح شــهر و روســتا 
بهینه ســازی  و  اصــالح  کیلومتــر،   ۱۰ به طــول 
ــداد ۲۰  ــه تع ــتا ب ــهر و روس ــطح ش ــت های س پس
ــطح  ــر س ــنایی معاب ــراغ روش ــالح چ ــتگاه، اص دس
شــهر و روســتا بــه تعــداد  ۲۰۰ عــدد، نصــب 
چــراغ جدیــد معابــر بــه تعــداد ۲۰ دســتگاه، 
ــتراک و  ــده ۱۱۶ اش ــذار ش ــعابات واگ ــداد انش تع
تعــداد انشــعابات منصوبــه ۱۱۱ اشــتراک، انشــعابات 
ــورد و  ــهود ۱۰ م ــده مش ــع آوری ش ــاز جم غیرمج
ــهود  ــده نامش ــع آوری ش ــاز جم ــعابات غیرمج انش
۱۲ مــورد، کشــف ماینــر اســتخراج )بیــت کویــن( ۶ 
مــورد و رســاندن درصــد وصــول مطالبــات بــه  ۱۲۹ 

ــکاران«. ــری هم ــالش و پیگی ــا ت ــد ب درص

فعالیت های پاییزی مدیریت توزیع برق سلسله

ــا  ــله ب ــتان سلس ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــی اقدام ــه گزارش ارائ
ســه ماهه ســوم ســال جاری توســط ایــن 

ــرد. ــریح ک ــت را تش مدیری
را  اقدامــات  ایــن  ســپهوند  مرادجــان 
ــه برشــمرد: »برکنــاری ۷ اصلــه تیــر،  این گون
نصــب ۲۰ اصلــه تیــر، رفــع حریــم ۳۰۰ متــر 
شــبکه فشــار متوســط، جمــع آوری ۸۵۰ متــر 
شــبکه فشــار متوســط، جمــع آوری ۷۳۰ متــر 
ــه  ــف، شــاخه زنی ۲۵ اصل شــبکه فشــار ضعی
درخــت کــه در حریــم شــبکه فشــار متوســط 
ــر،  ــرار داشــتند، تعویــض ۱۹ عــدد راس تی ق
احــداث پســت خیابــان ولیعصــر و روســتاهای 
چغابــل و رحمت آبــاد، بازدیــد از فیــدر قلعــه 
مظفــری و رفــع اتصالــی آن، بازدیــد از ادارات 
ــرق  و بانک هــای ســطح شهرســتان و قطــع ب
ــوی  ــردن الگ ــت نک ــل رعای ــه دلی دو اداره ب
بانک هــای  و  ادارات  از  بازدیــد  مصــرف، 
اداره  ســطح شهرســتان و قطــع بــرق دو 
ــرف،  ــوی مص ــردن الگ ــت نک ــل رعای ــه دلی ب
تعویــض بیــش از ۲۱۰۰ المــپ معابــر در 

ســطح شهرســتان و تعمیــر و تعدیــل بیــش از 
ــر«. ــراغ معاب ــتگاه چ ۱۲۳ دس

وی ســایر اقدامــات صــورت گرفتــه را بــه 
ــذاری ۱۷۸  ــرد: »واگ ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
ــورد  ــاز- ۱۸ م ــادی تک ف ــعاب ع ــورد انش م
انشــعاب عــادی ســه فــاز- ۶ مــورد انشــعاب 
دیمانــدی جهــت طرح هــای اختصاصــی و 
بازدیــد از محــل انشــعاب مورد تقاضــای ۲۴۸ 
متقاضــی، انجــام ۹۸ مــورد خدمــات پــس از 
فــروش، شناســایی و کشــف ۱۷ انشــعاب 
غیرمجــاز و احصــا انــرژی تلــف شــده، انجــام 
۸۳۳ مــورد خدمــات بــه مشــترکین از قبیــل، 
ــاب در  ــورد صورت حس ــداد ۹۷ م ــالح تع اص
ــداد  ــیط تع ــات و تقس ــه اصالح ــب کمیت قال
ــت مســاعدت  ــره صورت حســاب جه ۹۸۵ فق
و  شناســایی  کم بضاعــت،  مشــترکین  بــا 
ــاز  ــتگاه غیرمج ــعاب و ۴۴ دس ــف ۳ انش کش
رمــزارز و بــرآورد و احصــاء انــرژی تلــف 
ــوازم اندازه گیــری  شــده، نصــب ۱۵۶ مــورد ل
بهینه ســازی  احــداث، اصــالح و  عــادی و 

لــوازم اندازه گیــری دیمانــدی«.

اقدامات مدیریت توزیع برق الیگودرز در سه ماهه پاییز
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان الیگــودرز 
حــوزه  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
ــه  ــت را این گون ــن مدیری ــرداری ای بهره ب
عنــوان کــرد: »بــرق دار نمــودن روســتای 
پــز وســطی و نصــب تعــداد 90 دســتگاه 
ــور مشــترکین  ــد، نصــب کنت چــراغ جدی
روســتاهای پــز بــاال و پــز وســطی 
ــداد  ــع آوری تع ــتراک، جم ــداد 55 اش تع
105 دســتگاه باطــری و 13 دســتگاه 
سیســتم های  کنترلــر  شــارژ  اینورتــر 
ــور  ــتاهای صعب العب ــیدی از روس خورش
ــبکه های  ــاح ش ــی و اص ــز، کابل کش پ
فشــار ضعیــف روســتاهای خمــه پاییــن، 
ــه  ــش ب ــر، فرس ــک، ده نصی ــا مهلم ازن
ــی ام  ــت پ ــر، ثب ــوع 900 مت ــراژ مجم مت
فیدرهــای  شــبکه های  تعمیــرات  و 
جهان خــوش،  جوشــان،  بحرانــی 

چمن ســلطان و جال آبــاد بــه متــراژ مجمــوع 170 
متــر، جابه جایــی شــبکه فشــار متوســط مورزریــن: 
نصــب پایــه و تــاور بــه طــول 1200 متــر، رفــع کانــون 
ــرد  ــع زم ــیا، مجتم ــن هوش ــپ بنزی ــورد پم ــر 1 م خط
ــهری و  ــترکین ش ــاژ مش ــف ولت ــاح ضع ــرلک، اص س
روســتایی طــرح چــاوش، بیــش از 100 مشــترک، تعــادل 
ــهر و  ــادل 10 پســت در ســطح ش ــار پســت های نامتع ب
روســتا، شناســائیی حریــم غیرقانونــی تعــداد 30 مــورد و 

ــورد«. ــداد 12 م ــم تع ــع حری ــری رف پیگی
اصغــر ســرلک در ادامــه ســایر فعالیت هــای انجــام شــده 
ــوده  ــای فرس ــع آوری پایه ه ــمرد: »جم ــه برش را این گون
و آســیب دیــده ســطح شــهر تعــداد 17 مــورد، جمــع آوری 
ده  روســتاهای  دیــده  آســیب  و  فرســوده  پایه هــای 
نصیــر، گل زرد، ازنــا مهلمــک، جــوز و شــاپور آبــاد 
ــار  ــبکه فش ــاح ش ــی و اص ــورد، جابه جای ــداد 22 م تع
ــک  ــول آباد ی ــیخان ش ــه ش ــرح گردن ــه ط ــط ادام متوس
ــرای کارشناســان  ــی ب ــوزش در حــوزه ایمن ــر، آم کیلومت
ســیم بان ها  و  ســاعت   18 تکنســین ها  ســاعت،   12
ــطح  ــر س ــی معاب ــاعت نجوم ــم س ــاعت، تنظی 120 س
ــر  ــراغ معاب ــل چ ــتگاه، تبدی ــداد 45 دس ــتان تع شهرس

ــی  ــرات آدرس هــای مردم ــورد، تعمی ســطح شــهر 80 م
ــر 400 مــورد،  ســطح شــهر در خصــوص روشــنایی معاب
نصــب سیســتم معابــر روســتایی 2 مــورد، تعدیــل 
کابل کشــی  بلوارهــای ســطح شــهر،  کلیــه  معابــر 
ــر،  ــراژ 2511 مت ــه مت ــر شــمالی ب ــدی معاب ــوار کمربن بل
تعمیــرات معابــر روســتاهای: خاکبتیــه، برنابــاد، آب 
باریــک ســفلی، جــوز، مشــکک، خورهــه، کنــدر، کزنــار، 
ــن، خمــه ســفلی، شــهرک  ــدر، گــوره چی ســنج، دره حی
ــاد، شــهرک ســور و شــهر شــاپورآباد، نصــب قفــل  برناب
ــورد،  ــداد 110 م ــو تع ــرقت تابل ــری از س ــت جلوگی جه
جوشــکاری و ترمیــم درب تابلوهــای ســرقت شــده 
ــاح ارت  ــض و اص ــورد، تعوی ــداد 8 م ــهر تع ــطح ش س
ــورد،  ــداد 31 م ــهر تع ــطح ش ــی س ــی و حفاظت الکتریک
تعویــض کابــل خروجــی پســت ها تعــداد 3 مــورد، 
ســرویس تجهیــزات ترانســفورماتورهای عمومــی تعــداد 
ــر  ــون خط ــاح کان ــت ها و اص ــی پس ــورد، زیرچین 5 م
ــمتی از  ــی قس ــیریابی و جابه جای ــورد، مس ــداد 22 م تع
شــبکه فشــار متوســط جــاده جدیــد الیگــودرز بــه مســجد 
ترانســفورماتورهای  تعویــض  و  اصــاح  و  ســلیمان 
ســوخته روســتاهای گل بهــار شــیخ میــری و مــور 

ــل«. ــک پرچ خش

ــه  ــام گرفت ــات انج ــه اقدام وی در ادام
در بحــث مهندســی و نظــارت را نیــز 
ــام  ــود: »اتم ــوان نم ــل عن ــه شــرح ذی ب
عملیــات برق رســانی بــه روســتاهای 
تــازه تأســیس، نصــب 342 دســتگاه 
چــراغ معابــر ســطح شــهر و روســتا، 
ــد  ــترکین جدی ــت مش ــه جه ــب پای نص
ــه،  ــداد 150 اصل ــتائی تع شــهری و روس
کابل کشــی مشــترکین جدیــد شــهری و 
ــه  ــر، تهی ــراژ 3936 مت ــه مت ــتایی ب روس
طــرح و نظــارت بــر اجــرای تأمیــن بــرق 
نیرورســانی  و  اختصاصــی  مشــترکین 
بــا احــداث شــبکه فشــار متوســط و 
نصــب تعــداد 18 دســتگاه پســت هوایــی 
و پیگیــری و انجــام طــرح اصــاح و 
بهســازی عــوارض بــرق روســتاهای 

الیگــودرز در ســال 1400«.
ــز  ــی نی ــوزه حقوق ــات ح ــه اقدام ــه ب ــرلک در ادام س
ــره  ــداد 2 فق ــی تع ــول بده ــت: »وص ــزی زد و گف گری
از پرونده هــای اســتخراج رمــز ارز، صــدور تعــداد 17 
ــاز،  ــای غیرمج ــیم و برق ه ــرقت س ــه س ــره دادنام فق
ــده  پیگیــری و دفــاع در جلســات دادگاه موضــوع 3 پرون
ــن  ــاختمان- 10 ت ــه س ــه طبق ــوزی س ــارت آتش س خس
قــارچ – لــوازم چــاه و محصــوالت کشــاورزیو شناســایی 
در  غیرمجــاز  بــرق  فقــره   28 تعــداد  جمــع آوری  و 

ــودرز«. ــتاهای الیگ روس
وی در خصــوص اقدامــات واحــد اندازه گیــری نیــز 
گفــت: »بازدیــد تســت عــادی تعــداد 3560 مــورد، 
غیرمجــاز کشــف شــده تعــداد 76 مــورد، نصــب انشــعاب 
ــعاب  ــب انش ــورد، نص ــداد 163 م ــهری تع ــاز ش تک ف
ــعاب  ــب انش ــورد. نص ــداد 178 م ــتایی تع ــاز روس تک ف
ــدی  ــعاب دیمان ــت انش ــورد، تس ــداد 23 م ــاز تع ــه ف س
100 مــورد، نصــب انشــعاب دیمانــدی تعــداد 11 مــورد، 
ــداد 8  ــدی تع ــتقیم دیمان ــاز مس ــه ف نصــب انشــعاب س
ــداد 29  ــادی تع ــوخته ع ــای س ــض کنتوره ــورد، تعوی م
ــداد  ــدی تع ــوخته دیمان ــای س ــض کنتوره ــورد و تعوی م

8  مــورد می باشــد«.

ــط  ــده توس ــات انجام ش ــکان اقدام ــرق رومش ــع ب ــر توزی مدی
ایــن مدیریــت در پاییــز 1400 را این گونــه برشــمرد: »تعمیــر 
و ســرویس 15 دســتگاه پســت هوایــی، رفــع حریــم 15 مــورد 
شــبکه های فشــار ضعیــف و فشــار متوســط، جابه جایــی 
ــر  ــار، تغیی ــل ب ــز ثق ــه مرک ــفرماتور ب ــتگاه ترانس ــک دس ی
ــع 30 مــورد اتصــاالت  ظرفیــت 8 دســتگاه ترانســفرماتور، رف
سســت، شــاخه زنی شــبکه فشــار متوســط طــول 3 کیلومتــر، 
ــه طــول یــک  شــاخه زنی شــبکه فشــار متوســط روســتایی ب
ــه  ــر ب ــنایی معاب ــای روش ــوان چراغ ه ــش ت ــر، کاه کیلومت
ــه  ــاز ب ــبکه تک ف ــر ش ــل 300 مت ــتگاه، تبدی ــداد 80 دس تع
ــه  ــه پای ــض 10 اصل ــدار، تعوی ــل خودنگه ــا کاب ــاز ب ــه ف س
ــل  ــر، تعدی ــر 650 دســتگاه چــراغ روشــایی معاب ــی، تعمی چوب
110 دســتگاه چــراغ معابــر، تعویــض 100عــدد مقــره ســوزنی 
ــری در  ــره راس تی ــدد مق ــره کششــی و 15 ع ــدد مق و 30 ع
شــبکه فشــار متوســط، نصــب یــک ســری جداســاز در ســطح 
ــض 10  ــبکه، تعوی ــور ش ــدرت مان ــش ق ــت افزای ــهر جه ش
ــورد ارت  ــاح 15 م ــف، اص ــاط مختل ــتگاه کات اوت در نق دس

ــی«. ــی و الکتریک حفاظت
ــت  ــن مدیری ــات ای ــه ســایر اقدام ــا در ادام مهــرداد حیدری کی
را این گونــه خوانــد: »جمــع آوری 110 انشــعاب غیرمجــاز کــه 
ــض  ــایی و تعوی ــده، شناس ــل ش ــاز تبدی ــه مج ــعاب ب 68 انش
ــعاب  ــورد انش ــروش 144 م ــوب، ف ــور معی ــتگاه کنت 106 دس
جدیــد، افزایــش وصــول مطالبــات از 50 درصــد بــه 71 
ــه 9 درصــد، احــداث  ــات از 27 درصــد ب درصــد، کاهــش تلف
520 متــر شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی در روســتاهای 
ــتاهای  ــی در روس ــت هوای ــتگاه پس ــداث 4 دس ــوری، اح س
ــبکه فشــار  ــر ش ــداث 554 مت ــزی و ســوری، اح بخــش مرک

ــر«. ــنایی معاب ــراغ روش ــتگاه چ ــب 45 دس ــط و نص متوس

عملکرد مدیریت  برق 
رومشکان در سه ماهه پاییز 1400
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فرهنگی

نگاهی به عملکرد سه ماهه پاییز برق شهرستان دلفان

ــریح  ــان در تش ــتان دلف ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
عملکــرد ســه ماهه ســوم ســال ۱۴۰۰ ایــن مدیریــت 
گفــت: »خوش بختانــه بــا احــداث ۵ کیلومتــر شــبکه 
ــده  ــه کنن ــدر تغذی ــداره دو فی ــط دو م ــار متوس فش
شــهر نورآبــاد تکمیــل گردیــد کــه بــا ایــن کار 

ــد«. ــش می یاب ــاد افزای ــهر نورآب ــرق ش ــداری ب پای
بــه تکمیــل  فخرالدیــن حســن پوریان هم چنیــن 
ــاده و  ــرق دور افت ــد ب ــه ۷ روســتای فاق برق رســانی ب
ــن زمــان ممکــن  کوهســتانی شهرســتان در کوتاه تری
اشــاره کــرد و افــزود: »بــا احــداث ۲۲ کیلومتر شــبکه 
فشــار متوســط ۲.۵ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و 
نصــب ۷ دســتگاه ترانســفورماتور بیــش از ۳۰ خانــوار 
بســیار محــروم از نعمــت بــرق برخــوردار گردیدنــد«.

ــعه  ــاد و توس ــتای ایج ــه در راس ــان این ک ــا بی وی ب
کیلومتــر   ۱۳ مقــدار  شهرســتان  زیرســاخت های 
تغذیــه شــهرک  متوســط جهــت  فشــار  شــبکه 
صنعتــی ســراب غضنفــر احــداث کــه در حــال حاضــر 
ــدی  ــی ۹۰ درص ــرفت فیزیک ــروژه دارای پیش ــن پ ای
کاهــش  راســتای  »در  کــرد:  تصریــح  می باشــد، 
ــی نیــز مقــدار  ــد غرب خاموشــی های دهســتان کاکاون
ــا  ــاد ت ــط از مختارآب ــار متوس ــبکه فش ــر ش ۷ کیلومت

تنگ پــری و چم کریــم احــداث گردیــد کــه ایــن 
پــروژه باعــث افزایــش پایــداری شــبکه فشــار متوســط 
ــن  ــش زمی ــیالب و ران ــل س ــت در مقاب ــدر وروش فی

ــد«. ــد ش خواه
ــم  ــع حری ــالح و رف ــه اص ــه ب ــن پوریان در ادام حس
شــبکه فشــار متوســط روســتاهای ابــوذر ســراب 
ــد  ــمه کاکاون ــی و هفت چش ــی میرزای ــد و عل احمدون
ــا  ــت: »ب ــود و گف ــاره نم ــر اش ــول ۴.۵ کیلومت به ط
ــر آن  ــه ه ــز ک ــش از ۲۵ نقطــه حادثه خی ــن کار بی ای
ــد«. ــر گردی ــع خط ــت، رف ــی داش ــال برق گرفتگ احتم

ــر این کــه در  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــرق دلف ــع ب ــر توزی مدی
ــدود  ــد ح ــترکین جدی ــه مش ــخ گویی ب ــتای پاس راس
۳ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف در مناطــق مختلــف 
شهرســتان احــداث گردیــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــره انشــعاب  ــداد ۲۵۰ فق ــاری تع ــه ماهه ج ــی س »ط

خانگــی و تجــاری واگــذار شــده اســت«.
وی در پایــان بــه احــداث حــدود ۱۲۰۰ متــر شــبکه 
ــواری در روســتای شــهرک  ــر درون بل روشــنایی معاب
امــام )ره( اشــاره کــرد و گفــت: »بــا ایــن کار حــوادث 

ــد«. ــش می یاب ــه کاه ــاده ای منطق ج

اقدامات سه ماه سوم مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت

ــه گزارشــی  ــا ارائ ــرق کوهدشــت ب ــع ب ــر توزی مدی
ــت در حــوزه  ــن مدیری عملکــرد ســه ماهه ســوم ای
مشــترکین را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »فروش 
انــرژی ۱۰۳/۷۵ ملیــارد ریــال، وصــول مطالبــات در 
ــروش  ــال، ف ــارد ری ــه ۶۱/۷۵ میلی ــه ماه ــول س ط
ــای غیرمجــاز  ــل برق ه ــره، تبدی انشــعاب ۴۸۷  فق
بــه مجــاز ۶۹ فقــره، تشــکیل پرونــده خســارات بــه 
مشــترکین ۲۵۰ فقــره، فــروش دیمانــدی ۸ فقــره، 
تســت کنتــور ۴۴۴۳ مــورد و تعویــض کنتــور ۲۵۳ 

مــورد«.
ــد  ــده در واح ــام ش ــات انج ــی، اقدام ــان لطف احس
را  و آن هــا  نیــز تشــریح کــرد  را  بهره بــرداری 
ــول  ــر به ط ــی معاب ــمرد: »کابل کش ــه برش این گون
 ۸ جابه جایــی  هوایــی،  به صــورت  کیلومتــر   ۳
ــر  ــی به منظــور تغیی دســتگاه ترانســفورماتور عموم
ــب  ــفورماتورهای متناس ــای ترانس ــه ظرفیت ه بهین
ــبکه های  ــازی ش ــالح و بهینه س ــه، اص ــار منطق ب
ــض  ــر و تعوی فشــار متوســط به طــول ۴۰۰ کیلومت
ــض،  ــیلیکونی تعوی ــوزنی و س ــره س ــدد مق ۲۵۰ ع
۵۶ عــدد راس تیــر و اصــالح ۹۰ جمپــر فشــار 
متوســط، اصــالح نقــاط ارت پســت های توزیــع بــه 

تعــداد ۷۰ عــدد، شناســایی  و برداشــت اطالعــات 
توســط کارشناســان بهره بــرداری به طــول ۴۱۰ 
ــر  ــول ۶۲ کیلومت ــف به ط ــار ضعی ــر و فش کیلومت
ــتگاه و  ــداد ۱۳۰ دس ــه تع ــع ب ــت های توزی و پس

ــوردار«. ــیونر موت ــتگاه سکس ــب ۶ دس نص
وی در ادامــه اقدامــات انجــام شــده در واحــد طــرح 
و نظــارت را این گونــه عنــوان کــرد: »بــرق دار 
نمــودن روســتای بــادره بخــش کوهدشــت شــمالی 
ــط  ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــداث ۱.۱ کیلومت ــا اح ب
و احــداث ۴۰۰ متــر شــبکه فشــار ضعیــف بــا 
ــت آمپــر  احــداث یــک دســتگاه پســت ۲۵ کیلوول
ــان، توســعه  ــون توم ــر ۳۵۰ میلی ــه ای بالغ ب و هزین
شــبکه فشــار ضعیــف شــهری و روســتایی جهــت 
تامیــن بــرق پایــدار بــرای ۸۰۰ مشــترک بــا 
ــر ۹۰۰ میلیــون تومــان و از محــل  هزینــه ای بالغ ب
ــرح  ــدف ط ــتایی )ه ــازی روس ــع بهس ــرح جام ط
توانیــر نســبت بــه اجــرای طــرح( ۶ روســتای 
خلیفــه، چنــار آزادبخــت، بابــا گردعلــی، بیــر، 
پریــان، چم چغاریــکا اجــرا گردیــد کــه اعتبــار 
ــان  ــون توم ــر ۸۵۰ میلی ــی بالغ ب ــرح مبلغ ــن ط ای

ــت«. ــوده اس ب

ــرد  ــر عملک ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــت توزی مدیری
ــوم  ــه ماهه س ــه در س ــورت گرفت ــم ص ــات مه و اقدام
شهرســتان  مختلــف  واحدهــای  در  ســال جاری 
»پــس  کــرد:  عنــوان  این گونــه  را  پل دختــر 
فصــل  بــرق  تولیــد  کمبودهــای  و  مشــکات  از 
ــادی  ــیار زی ــار کاری بس ــم و فش ــه حج ــتان ک تابس
ــوزه  ــد، در ح ــرق وارد ش ــع ب ــای توزی ــه مدیریت ه ب
اقدامــات  پاییــز  فصــل  شــروع  بــا  بهره بــرداری 
متوســط  فشــار  خطــوط  پیش گیرانــه  و  تعمیراتــی 
ــن  ــد و بدی ــرار داده ش ــت کاری ق ــف در اولوی و ضعی
ــط و 18  ــار متوس ــوط فش ــر از خط ــور 23 کیلومت منظ
ــا اقدامــات اصاحــی و  کیلومتــر خــط فشــار ضعیــف ب
ــف  ــاط مختل ــده در نق ــیب دی ــای آس ــض مقره ه تعوی

تعمیــر و اصــاح گردیدنــد«.
وی افــزود: »هم چنیــن تعمیــر و ســرویس 74 دســتگاه 
پســت هوایــی در ســطح شهرســتان انجام شــد و باتوجه 
بــه شــرایط جــوی و نامســاعد فصــل پاییــز مقــدار 4.7 
ــر  ــهر پل دخت ــطح ش ــان س ــاخه زنی درخت ــر ش کیلومت
بــا هماهنگــی و همــکاری شــهرداری پل دختــر انجــام 
شــد. در زمینــه تعمیــرات روشــنایی معابــر تعــداد 1396 
دســتگاه چــراغ روشــنایی در مناطــق مختلــف شــهری 
ــر  ــراغ معاب ــتگاه چ ــک 521 دس ــه تفکی ــتایی ب و روس
شــهری و 875 دســتگاه چــراغ معابــر روســتایی جهــت 
تامیــن روشــنایی مطلــوب مــورد تعمیــر و ســرویس قرار 
ــتگاه  ــل 371 دس ــه تعدی ــبت ب ــن نس ــت. هم چنی گرف
ــا  ــی، پل ه ــای اصل ــواری، خیابان ه ــر بل ــنایی معاب روش
ــرف  ــش مص ــت کاه ــنایی جه ــل روش ــن تعدی و میادی
ــرف گاز  ــش مص ــه افزای ــه ب ــا توج ــر ب ــنایی معاب روش
ــرق و  ــرف ب ــی در مص ــرما و صرفه جوی ــل س در فص
ــودن  ــیر ب ــه گرم س ــه ب ــا توج ــت. ب ــام پذیرف گاز انج
شهرســتان پل دختــر جهــت اصــاح ولتــاژ شــبکه تــب 
ــورد  ــرداری م ــای بهره ب ــط اکیپ ه ــس توس 270 تران

اصــاح واقــع گردیــد«.
محمدطاهــر متش پــور تصریــح کــرد: »در زمینــه 
ــرق  ــبکه های ب ــم ش ــه حری ــن ب ــایی متجاوزی شناس
ــض  ــورد نق ــر 19 م ــتان پل دخت ــی شهرس ــد ایمن واح
حریــم را شناســایی و بــرای متخلفیــن اخطاریــه صــادر 
نمــود. بــرای 2 مــورد رفــع حریــم از شــبکه های فشــار 
متوســط و ضعیــف اقدامــات رفــع حریــم انجــام گردیــد، 

ــد«. ــام ش ــر انج ــون خط ــع کان ــورد رف ــن 6 م هم چنی
وی ادامــه داد: »در خصــوص جلســات آمــوزش ایمنــی 
برگــزار شــده در ســطح پرســنل اداری و اجرایــی توزیــع 
ــرق پل دختــر 6 جلســه توســط واحــد ایمنــی برگــزار  ب
ــن  ــرای پرســنل تببی ــی ب ــکات آموزشــی ایمن شــد و ن
و توضیــح داده شــد. در ادامــه بــرای آموزش هــای 
خــارج از ســطح اداره یــک جلســه بــرای داربســت کاران 
ــی  ــه آموزش ــورت جلس ــتان به ص ــکاران شهرس و جوش
ــور  ــورد مان ــن 3 م ــد. هم چنی ــزار گردی ــی برگ و توجیه
ــد.  ــام گردی ــز انج ــل پایی ــه فص ــه ماه ــی در س آموزش
نصــب 11 مــورد عائــم هشــداردهنده در مناطــق خطــر 
ــه  ــو ازجمل ــورد ســکوی تابل ــی 22 م و اصــاح زیرچین

اقداماتــی اســت کــه بــه ســرانجام رســید«.
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــوزه شهرس ــر ح ــن مدی ای
ــه ماهه  ــر در س ــرق پل دخت ــترکین ب ــات مش اداره خدم
اصــاح  مــورد   1982 تعــداد  ســال جاری  ســوم 
اطاعــات مشــترکین را انجــام داده اســت، اظهــار 
ــه  ــد فروخت ــعاب جدی ــورد انش ــداد 197 م ــت: »تع داش
شــد و 66 انشــعاب رایــگان بــه متقاضیــان تحــت 
پوشــش نهادهــای حمایتــی ماننــد کمیتــه امــداد، 
بهزیســتی و خانــواده شــهدا در ایــن ســه ماهــه واگــذار 
گردیــد کــه از ایــن تعــداد 181 انشــعاب جدیــد نصــب 
ــدور  ــور و ص ــت کنت ــزار قرائ ــش از 37 ه ــد. بی گردی
ــه  ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــه دیگ ــاب ازجمل صورت حس

ــد«. ــام گردی ــترکین انج ــات مش ــط اداره خدم توس
رمزارزهــای  بــا  مقابلــه  خصــوص  در  متش پــور 
غیرقانونــی عنــوان نمــود: »در فصــل ســرما و در 
برهــه حســاس کمبــود گاز و بــرق، متاســفانه بعضــی از 
افــراد ســودجو  بــدون درک ایــن وضعیــت مبــادرت بــه 
اســتفاده از بــرق غیرمجــاز بــرای مصـــارف غیرعــادی 
ــه  ــد. خوش بختان ــزارز می نماین ــتگاه های رم ــد دس مانن
ــل و  ــت، تعام ــن مدیری ــی ای ــای حقوق ــا پیگیری ه ب
ــی  ــی و انتظام ــتگاه قضای ــا دس ــری ب ــکاری موث هم
ــه آن  ــه نتیج ــده، ک ــود آم ــر به وج ــتان پل دخت شهرس
کشــف 93 دســتگاه ماینــر غیرمجــاز در منطقــه چفــت 
ــه  ــک مزرع ــه در ی ــود ک ــر ب ــام پل دخت ــراب حم س

ــد. ــط گردی ــف و ضب ــاورزی کش کش
ــر در رابطــه  ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــت توزی مدیری
بــا اقدامــات اداره لــوازم اندازه گیــری گفــت: »اداره 
ــه تســت و  ــر در زمین ــرق پل دخت ــع ب ــری توزی اندازه گی
بازرســی تعــداد 1634 مــورد کنتــور تک فــاز، 46 مــورد 
کنتــور ســه فــاز و تعــداد 224 دســتگاه کنتــور دیمانــدی 
را در ســه مــاه پاییــز مــورد تســت و بازرســی قــرار داد. 
در ایــن خصــوص کنتورهــای معیــوب شناســایی شــده 
ــه  ــور س ــورد کنت ــاز، 14 م ــور تک ف ــتگاه کنت 234 دس
ــایی  ــوب شناس ــدی معی ــور دیمان ــورد کنت ــاز و 6 م ف
ــای  ــده و کنتوره ــام ش ــت های انج ــرو تس ــدند. پی ش
ــاز،   ــور تک ف ــداد 231 کنت ــده تع ــایی ش ــوب شناس معی
ــا  ــدی ب ــور دیمان ــورد کنت ــاز و 6 م ــه ف ــور س 15 کنت
پیگیری هــای انجــام شــده تعویــض گردیدنــد. در 
زمینــه کنتورهــای فهــام نصــب شــده در ســطح 
ــدی و 32  ــام دیمان ــور فه ــتگاه کنت ــتان 6 دس شهرس
ــترکینی  ــرای مش ــدی ب ــاز دیمان ــور تک ف ــتگاه کنت دس
ــد. در  ــب گردی ــد نص ــرف بودن ــر مص ــًا پ ــه عمدت ک
زمینــه عــدم آنتن دهــی کنتورهــای فهــام کــه بــه هــر 
شــرایطی قرائــت آنایــن نداشــتند، مشــکل آنتن دهــی 
ــایی  ــاز شناس ــای غیرمج ــد. برق ه ــع گردی ــا مرتف آن ه
ــزارش  ــورد گ ــری 130 م ــد اندازه گی ــط واح ــده توس ش
گردیــد و در خصــوص کنتورهــای نصــب شــده تعــداد 
70 کنتــور روســتایی تک فــاز و 85 کنتــور تک فــاز 
ــاز  ــه ف ــور س ــاز  3 کنت ــه ف ــه س ــهری و در زمین ش
روســتایی و 11 کنتــور ســه فــاز شــهری در ســه ماهــه 

ــد«. ــز نصــب گردی فصــل پایی

فعالیت های مدیریت توزیع برق شهرستان پل دختر در پاییز سال جاری

ــورت  ــات ص ــی اقدام ــتان چگن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــل  ــرح ذی ــه ش ــال جاری را ب ــوم س ــه ماهه س ــه در س گرفت
عنــوان کــرد: »برق رســانی بــه روســتای گل آبــان 3 از 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث 1.5 کیلومت ــا اح ــزی ب ــش مرک بخ
متوســط، 250 متــر  شــبکه فشــار ضعیــف و پســت هوایــی 
متــر شــبکه  احــداث 500  و  کیلوولــت، جابه جایــی   25
ــت  ــر جه ــگ تی ــور تن ــه صعب العب ــت در منطق 20 کیلوول
تســهیل در احــداث تونــل در محــور خرم آبــاد بــه پل دختــر، 
ــی   ــت هوای ــط و پس ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــداث 140 مت اح
100 کیلوولــت آمپــر در روســتای چم خوشــه از بخــش 
ــول 750  ــه ط ــف ب ــار ضعی ــبکه فش ــداث ش ــاهیوند و اح ش
متــر جهــت مشــترکان جدیــد در بخــش شــاهیوند، ویســیان 

ــزی«. و مرک
ــا را  ــات و فعالیت ه ــایر اقدام ــه س ــنودی در ادام ــن رش بهم
ــنایی  ــراغ روش ــتگاه چ ــب 50 دس ــمرد: »نص ــه برش این گون
ــرای  ــزی، اج ــیان و مرک ــاهیوند، ویس ــش ش ــر در بخ معاب
ــور  ــا حض ــل ب ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح ــور مدیری مان
ــل  ــد غیرعام ــر بحــران و پدافن ــرداری و مدی ــت بهره ب معاون
و همــکاران آن دفتــر بــا کمــک نیروهــای اعزامــی از 
ــله  ــاد و سلس ــتان نورآب ــرق شهرس ــع ب ــای توزی مدیریت ه
ــادی  ــرات جه ــه تعمی ــه مرحل ــرای س ــن، اج ــوان معی به عن
و گروهــی بــر روی هفــت فیــدر فشــار متوســط ایــن 
مدیریــت جهــت کاهــش خاموشــی ها و پایــداری شــبکه در 
ــول  ــث وص ــردم، در بح ــدی م ــران و رضایت من ــان بح زم
ــی و اداری  ــای فن ــه نیروه ــری هم ــا به کارگی ــات ب مطالب
ــی  ــل قبول ــاه عملکــرد قاب ــان آذرم ــه در پای به صــورت روزان
بــه  مــوردی  انشــعابات  تســت  و هم چنیــن  داشــته ایم 
ــوب  ــه و کنتورهــای معی ــداد 1500 انشــعاب انجــام گرفت تع
تعویــض گردیــده و فــروش انشــعاب جدیــد و نصــب آن هــا 

می باشــد«. روزانــه  به صــورت 

عملکرد مدیریت توزیع
 برق شهرستان چگنی 
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به مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس، مســابقه 
ــن تیم هــای پیشکســوتان  ــال بی دوســتانه فوتب
ــرکت  ــی ش ــیج مهندس ــتان و بس ــتان لرس اس

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــرق لرس ــروی ب ــع نی توزی
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــتان، ب ــتان لرس ــرق اس ب
فوتبــال  دوســتانه  مســابقه  مقــدس  دفــاع 
ــتان  ــال اس ــوتان فوتب ــای پیشکس ــن تیم ه بی
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــیج مهندس و بس
ــاد  ــی خرم آب ــتادیوم تخت ــتان در اس ــرق لرس ب
برگــزار و در ابتــدای ایــن مســابقه مراســمی بــا 
حضــور مدیرعامــل و معاونیــن شــرکت توزیــع و 
فرمانــده بســیج شــرکت توزیــع و پیشکســوتان 
ــن  ــات چندی ــام و از زحم ــتان انج ــال اس فوتب
ســاله ایــن پیشکســوتان تجلیــل به عمــل آمــد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در ایــن مراســم 
ــی  ــط عموم ــدس از رواب ــاع مق ــه دف ــک هفت ــن تبری ضم
بــرق اســتان، پیشکســوتان ورزش و معاونت هــای شــرکت 
ــم  ــن مراس ــزاری ای ــأ برگ ــه منش ــتان ک ــرق اس ــع ب توزی
ــه و  ــان جامع ــه از زحمتک ش ــده ک ــه ای ش ــد و بهان بوده ان

پیشکســوتان تجلیــل شــود، تقدیــر و تشــکر کــرد.
ــا بیــان این کــه ورزشــکاران می گوینــد  فریــدون خودنیــا ب
ــظ  ــی حف ــت ول ــان اس ــدن آس ــان ش ــی و قهرم قهرمان
ــخت تر از  ــی س ــی خیل ــان قهرمان ــظ ش ــی و حف قهرمان

ــام  ــتا نظ ــن راس ــت: »در ای ــار داش ــد، اظه ــی باش آن م
ــای  ــادت ها و مجاهدت ه ــا رش ــم ب ــوری اســامی ه جمه
ــای  ــی از صحنه ه ــروزی در خیل ــان و ام ــان آن زم جوان
جهانــی همیشــه در جهــت حمایــت از مســتضعفین و حفــظ 
ــوده اســت«. ــش گام ب ــربلند و پی ــای اســامی س ارزش ه

ــران  ــازان، ایثارگ ــداف جانب ــه اه ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــوده ک ــن ب ــدس ای ــاع مق و شــهدا در هشــت ســال دف
ــت  ــدار و در نهای ــای اســامی پای ــده و ارزش ه اســام زن
ــوان  ــیم، عن ــته باش ــرو داش ــامی پیش ــه اس ــک جامع ی
کــرد: »برگــزاری کارهــای فرهنگــی و ورزشــی در جهــت 

ــازان و آزادگان  ــهدا، جانب ــای ش ــظ آرمان ه حف
ــده اســت  ــن اســت کــه اســام همیشــه زن ای
و وظایــف مــا در بحــث حاکمیــت دولتــی 
و جایگاه هــای اجتماعــی ایــن اســت کــه 
یــادگاران و ارزش هــای دفــاع مقــدس را حفــظ 
کنیــم کــه یکــی از ایــن یادگاری هــا تجلیــل از 

می باشــد«. پیشکســوتان 
ــروزی  ــان این کــه در شــرایط ام ــا بی ــا ب خودنی
همــکاران مــا در شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
کرونــا،  بیمــاری  وجــود  به  رغــم  لرســتان 
بــدون مرخصــی و یــا دورکاری به صــورت 
ــه  ــرق خان ــه ب ــد ک ــاش کردن ــاعته ت 24 س
مــردم و مکان هــای خدمــات رســان قطــع 
در  کــه  »هرچنــد  کــرد:  تصریــح  نشــود، 
ــرق در  ــد ب ــود تولی ــا کمب ــال ب ــتان امس تابس
ــرق  ــد ب ــود تولی ــن کمب ــا ای ــم ام ــه بوده ای ــور مواج کش
ــع  ــا زحمــات همــکاران در شــرکت توزی ــچ ارتباطــی ب هی
بــرق اســتان نــدارد ولــی بــا تــاش همــکاران مــا 
ــبکه  ــی را در ش ــص فن ــی و نق ــن خاموش ــال کمتری امس

داشــته ایم«.
ــت  ــتان نهای ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــد: »ش ــادآور ش وی ی
مختلــف،  »ان جی او«هــای  بــا  را  خــود  همــکاری 
خواهــد  ورزشــی  مســابقات  برگــزاری  و  انجمن هــا 

داشــت«.

تجلیل از پیشکسوتان بسیجی فوتبال لرستان در هفته دفاع مقدس

بســیج شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
بــه  موفــق  نیــرو  وزارت  ارزیابی هــای  در 

ــد. ــر گردی ــه برت ــب رتب کس
آمــده  به عمــل  ارزیابی هــای  اســاس  بــر 
ــوزه  ــال ۹۹ در ح ــرو در س ــط وزارت نی توس
بســیج، شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 

ــد. ــر گردی ــه برت ــه کســب رتب ــق ب موف
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــیج  ــت: »بس ــوص گف ــن خص ــتان در ای لرس
یکــی از مهم تریــن نهادهــای برآمــده پــس از 
انقــالب اســالمی می باشــد و حضــور پررنــگ 
ــی ارزش  ــگ تحمیل ــیج در جن ــق بس و موف
بســیج را بیــش از گذشــته در برابــر چشــم ها 
قــرار داد و از ایــن رو بیش تــر مــردم بســیج را 
ــی  ــند ول ــی می شناس ــادی نظام ــوان نه به عن
ــد توجــه داشــت گرچــه یکــی از وظایــف  بای
مهــم بســیجیان آمادگــی نظامــی اســت ولــی 
ــی )ره(  ــام خمین بســیج در نظــر حضــرت ام
به عنــوان  و  دارد  ایــن  از  فراتــر  تکلیفــی 
ــیاری  ــخ گوی بس ــه پاس ــترده ک ــادی گس نه
از نیازهــای اساســی و حیاتــی جامعــه اســت 

شــناخته می شــود«.
ــش  ــه نق ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
بســیج در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، 
امنیتــی  و  اداری  اقتصــادی،  فرهنگــی، 
اهــداف  و  ارزش هــا  تعالــی  هم چنیــن  و 

ــر  ــم و انکارناپذی ــالب اســالمی بســیار مه انق
ــیجی  ــای بس ــت: »نیروه ــار داش ــت، اظه اس
عالوه بــر  لرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــه، همیشــه و در هــر حــال در  وظایــف محول
حــوادث و وقایــع حضــور جهــادی داشــته اند 
اقــدام  راســتا  همیــن  در  می تــوان  کــه 
جهــادی نیروهــای ســخت کوش بســیجی 
ــا تــالش  در ســیل ویران گــر ســال ۹۸ کــه ب
کوتاه تریــن  در  فــراوان  سخت کوشــی  و 
زمــان ممکــن بــرق پایــدار و مطمئــن را 
ــه  ــده از ســیل ارائ ــه مشــترکین آســیب دی ب
ــی و  ــات محرومیت زدای ــایر اقدام ــد و س دادن
ــود«. ــاره نم ــات اش ــش تلف ــانی و کاه برق رس

در ادامــه فرمانــده پایــگاه بســیج شــهید 
مدنــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
ــا  ــان ب ــت: »بســیج چن ــز در ســخنانی گف نی
بخش هــای دیگــر نظــام پیونــد دارد کــه 
ــالمی  ــه اس ــم در جامع ــا از ه ــی آن ه جدای

نیســت«. امکان پذیــر 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــد ب ــت بیرانون حکم
نیروهــای ایــن پایــگاه بســیج اظهــار داشــت: 
ــع  ــر توســط شــرکت توزی ــه برت »کســب رتب
بی وقفــه  تالش هــای  مرهــون  بــرق 
همــکاران گرامــی بــوده کــه بــا روحیــه 
ــانی  ــه خدمت رس ــال ب ــه ح ــیجی در هم بس

مشــغول هســتند«.

کسب رتبه برتر بسیج برق لرستان در سطح وزارت نیرو

ــده  ــرات برگزی ــدس از نف ــاع مق ــه دف ــبت هفت به مناس
ــکار  ــدان هم ــرآن فرزن ــابقات ق ــانزدهمین دوره مس ش
صنعــت آب و بــرق اســتان لرســتان در مرحلــه اســتانی 

ــد. ــل آم ــر به عم تقدی
طــی مراســمی کــه در محــل نمایشــگاه دفــاع مقــدس 
ــد، توســط  ــزار گردی ــتان برگ ــرق اس ــع ب شــرکت توزی
ــی  ــی دین ــورای فرهنگ ــر ش ــل شــرکت و دبی مدیرعام
صنعــت آب و بــرق اســتان از نفــرات برگزیــده بــا اهــدا 

لــوح تقدیــر و جوایــز تقدیــر و قدردانــی گردیــد.

تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرآن 
فرزندان همکار صنعت آب و برق لرستان

ــم  ــتان در مراس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــان ش کارکن
ــتادگی  ــتیزی و ایس ــاه روز استکبارس ــیزدهم آبان م س
در برابــر دشــمنان اســام و ایــران در مصلــی الغدیــر 

ــد. ــور یافتن ــاد حض ــهر خرم آب ش
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــا ب بن
ــرکت  ــنل ش ــدادی از پرس ــتان، تع ــتان لرس ــرق اس ب
ــاد  ــراه دیگــر آح ــرق اســتان لرســتان به هم ــع ب توزی
مــردم در مراســم روز 13 آبــان در راهپیمایــی شــرکت 

ــد. نمودن
در ایــن راهپیمایــی مدیرعامــل بــه همــراه معاونیــن، 

مدیــران و تعــدای از پرســنل حضــور داشــتند.

13 آبان ماه روز 
استکبارستیزی همگانی است

ــاع مقــدس از خانواده هــای شــهدا و  ــه دف به مناســبت هفت
آزادگان شــاغل در شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در محــل 

نمایشــگاه دفــاع مقــدس تجلیــل و قدردانــی  شــد.
ــه  ــپاه ناحی ــده س ــور فرمان ــا حض ــه ب ــمی ک ــی مراس ط
و  اســتان  مهندســین  بســیج  فرمانــده  خرم آبــاد، 
ــزار  ــع برگ ــرکت توزی ــران ش ــن و مدی ــل، معاونی مدیرعام
شــد، از خانواده هــای شــهدا و آزادگان بــا اهــدا لــوح 

تقدیــر، تجلیــل و قدردانــی به عمــل آمــد.
فرمانــده ســپاه ناحیــه خرم آبــاد در ایــن مراســم بــه بیــان 
خاطراتــی از هشــت ســال رشــادت های جوانــان ایــن مــرز 

و بــوم در دفــاع از ســرزمین ایــران اســامی پرداخــت.
ــال  ــت س ــه هش ــه این ک ــاره ب ــا اش ــر ب ــرهنگ بازگی س
دفــاع مقــدس سرشــار از درس هــا و دالوری هایــی اســت 
ــر آوازه  ــان پ ــر جه ــامی را در سراس ــران اس ــام ای ــه ن ک
ــن ایســتادگی و هشــت  کــرده اســت، گفــت: »حاصــل ای
ســال دفــاع در برابــر کلیــه قدرت هــای جهــان ایــن اســت 
ــتقل  ــور مس ــک کش ــوان ی ــم به عن ــون می توانی ــه اکن ک
ــی  ــم گیر و فعال ــور چش ــی حض ــه جهان ــده در جامع و بالن

داشــته باشــیم«.
ــای  ــم از خانواده ه ــن مراس ــان ای ــت، در پای ــی اس گفتن
ــرق تجلیــل  ــع ب شــهدا و آزادگان شــاغل در شــرکت توزی

ــد. ــل آم به عم

تجلیل از خانواده های شهدا و 
آزادگان شرکت توزیع برق لرستان

مدیرعامــل بــرق لرســتان در ایــن خصــوص اظهــار 
شــرکت های  کارفرمایــی  صنفــی  »انجمــن  داشــت: 
ــابقات  ــال جاری مس ــد دارد در س ــران قص ــرق ای ــع ب توزی
ــع  ــه شــرکت های توزی مهارت هــای شــغلی در ســطح کلی
بــرق سراســر کشــور در ســه بخــش احــداث شــبکه فشــار 
ضعیــف بــا کابــل خودنگهــدار، اصاح شــبکه فشــارضعیف 
بــا تعویــض ســیم بــه کابــل خودنگهــدار و نصــب انشــعاب 

ــد«. ــزار نمای مشــترکین برگ
ــگ  ــم و پررن ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودنی فری
ــبکه  ــداری ش ــداری و پای ــش در نگه ــر زحمت ک ــن قش ای
بــرق، گفــت: »بــا توجــه بــه خطــرات احتمالــی ایــن شــغل 
ــن و  ــا کمتری ــم ت ــه کار ببندی ــام ســعی خــود را ب ــد تم بای
کوچک تریــن حادثــه ای رخ ندهــد و انجــام این گونــه 
مســابقات در ســطح کشــور عاوه بــر ایجــاد انگیــزه 
ــه  ــات و تجرب ــادل اطاع ــی در تب ــش مهم ــد نق می توان
ــل برســد«. ــه حداق ــا خطــرات ب ــد ت ــته باش ــکاران داش هم

و  ماهــر  ســیم بان های  انتخــاب  »بــرای  افــزود:  وی 
ــده  ــی ش ــرات معرف ــون از نف ــک دوره آزم ــوده ی کارآزم
ــر جهــت شــرکت در مســابقات  ــه شــد و نفــرات برت گرفت

ــدند«. ــاب ش انتخ
ــش  ــابقات را افزای ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ــا ه خودنی
توانمنــدی  ارتقــاء  به منظــور  فــردی  انگیزش هــای 
گفــت:  و  دانســت  کارکنــان،  فــردی  مهارت هــای  و 
ــرا نظــام آراســتگی،  ــش ســرعت در انجــام کار، اج »افزای
توجــه بیش تــر بــه رعایــت نمــودن مســائل زیســت 
تعمیــم  و  گســترش  کار،  انجــام  آداب  و  محیطــی 
آموزش هــای تخصیصــی شــغلی و مهارتــی، ارتقــاء ســطح 
ــاد فرصــت  ــی کار، ایج ــزان توانای ــناخت می ــتاندارد، ش اس
مناســبی بــرای تبــادل اطاعــات فنــی و تجــارب حرفــه ای 

و افزایــش انگیــزش شــغلی و کاری می باشــد«.

شرکت تیم عملیاتی سیم بانان برق 
لرستان در مسابقات مهارت های شغلی


