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مدیرعامــل شــرکت توزیع 
ــتان  ــرق لرس ب

بــا اعالم 
ین  ا

خبــر 
 : گفــت

»یکــی از عوامــل قطع 
بــرق بــدون برنامــه، شکســتن شــاخه های 

ــرف و  ــارش ب ــاد و ب ــان وزش ب ــان در زم درخت
ــش  ــری بخ ــا به کارگی ــه ب ــد ک ــاران می باش ب
خصوصــی جهــت هــرس شــاخه درختــان 
بــدون اعمــال خاموشــی بــه مشــترکین در 
ــاز  ــن کار آغ ــرد ای ــاد و بروج ــهرهای خرم آب ش

اســت«. شــده 
فریــدون خودنیــا بــا بیــان این کــه هــرس 
ــرد  ــان در فصــل زمســتان صــورت می گی درخت
و  اســت  محــدود  هــرس  اجــرای  زمــان  و 
ــور  ــان مذک ــزی الزم از زم ــا برنامه ری بایســتی ب
نهایــت اســتفاده را بــرد، عنــوان کــرد: »جهــت 
هــرس کــردن شــاخه های درختــان الزم اســت 
ــرق شــبکه و مشــترکین قطــع گــردد، لیکــن  ب
ــود  ــتفاده ش ــرم اس ــط گ ــزات خ ــر از تجهی اگ
ــن  ــه در ای ــرق نمی باشــد ک ــه قطــع ب ــازی ب نی
ــه،  ــزاری مناقص ــا برگ ــع ب ــرکت توزی ــتا ش راس
ــان  ــرس درخت ــت ه ــرم جه ــط گ ــکار خ پیمان
شــهرهای خرم آبــاد و بروجــرد انتخــاب و از 
ــهر  ــکار در ش ــال 1400 پیمان ــن س روز ۹ بهم
بروجــرد فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده و اکیــپ 
ــه کار  ــروع ب ــاد ش ــهر خرم آب ــردا در ش دوم از ف

ــرد«. ــد ک خواه

بــه  اشــاره  بــا  وی 
اگــر  این کــه 
هــرس 

ن  ختــا ر د
انجــام نشــود بایســتی 
ــرق  ــبکه ب ــی ش ــران خاموش ــر بح منتظ
باشــیم، تصریــح کــرد:  »لــذا از فرمانــداران 
می شــود  درخواســت  اســتان  شــهرداران  و 
حریــم  در  درختــان  شــاخه های  هــرس  در 
بــرق  توزیــع  مدیریت هــای  بــرق،  خطــوط 
نماینــد«. یــاری  را  تابعــه  شهرســتان های 

ــرداری و دیســپاچینگ  در ادامــه معاونــت بهره ب
ــت: »در  ــز گف ــتان نی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
ایــن راســتا 10 هــزار اصلــه درخــت در قــرارداد 
ــکار پیش بینــی شــده کــه شــاخه های  ــا پیمان ب
ــرق توســط بخــش خصوصــی  مزاحــم شــبکه ب

هــرس گــردد«.
این کــه  بیــان  بــا  حســینی مهر  عبدالرضــا 
هــرس درختــان بــا در نظــر گرفتــن نظــر 
می شــود،  انجــام  شــهرداری  کارشناســان 
ــی،  ــش خصوص ــار بخ ــت: »در کن ــار داش اظه
دو اکیــپ خــط گــرم شــرکت توزیــع نیــز 
بــرق  مزاحــم شــبکه  هم زمــان شــاخه های 
شهرســتان های الیگــودرز، دورود، کوهدشــت، 
ازنــا، دلفــان، سلســله، پل دختــر، چگنــی و 
رومشــکان را هــرس خواهنــد کــرد و ایــن 
ــز  ــترکین عزی ــرق مش ــع ب ــدون قط ــه ب برنام

ــد«. ــد ش ــرا خواه اج

هرس درختان بدون اعمال خاموشی در خرم آباد و بروجرد

نورافــزای  مگاواتــی   ۷.۷۲ گازی  نیــروگاه 
افالکیــان شهرســتان دورود د بــا حضــور نماینده 
شهرســتان دورود و ازنــا در مجلــس شــورای 
ــی  ــور عمران ــی ام ــت هماهنگ ــالمی، معاون اس
ــام  ــرک، ام ــرکل گم ــتان، مدی ــتانداری لرس اس
ــرکت  ــل ش ــتان دورود، مدیرعام ــه شهرس جمع
توزیــع بــرق اســتان، فرمانــدار شهرســتان دورود 

ــد. ــاح ش ــتانی افتت ــئوالن اس ــر مس و دیگ
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
لرســتان در آییــن افتتاحیــه نیــروگاه گازی 
گازی  »نیــروگاه  گفــت:  دورود،  شهرســتان 
۷.۷۲ مگاواتــی شهرســتان دورود در زمینــی 
ــتغال زایی  ــع و اش ــاحت ۲۵00 مترمرب ــه مس ب
1۸ نفــر، ســاالنه ۵۶ هــزار مــگاوات ســاعت 
تولیــد انــرژی وارد شــبکه بــرق اســتان خواهــد 

ــت«. داش
ــاخت  ــرای س ــه داد: »ب ــا ادام ــدون خودنی فری
ــرکت های گاز،  ــکاری ش ــا هم ــروگاه ب ــن نی ای
ــرق  ــرکت ب ــتان و ش ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
ــار ارزی و ۳0  ــورو اعتب ــون ی ــه ای 4 میلی منطق
ــرمایه گذاری  ــی س ــار ریال ــان اعتب ــارد توم میلی

ــت«. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه این کــه در حــال حاضــر 
ــتان  ــرق در اس ــترک ب ــزار مش ــدود ۷00 ه ح
ــی   ــرق مصرف ــگاوات ب ــه ۸40 م ــود دارد ک وج
ــی  ــروگاه برق آب ــرد:  »نی ــان ک ــت، بی ــا اس آن ه
گازی  نیــروگاه  مــگاوات،   4۵0 بــا  رودبــار 
خرم آبــاد بــا ۳۲4 مــگاوات و نیــروگاه گازی 
ــد  ــتان را تولی ــرق اس ــگاوات ب ــا ۵0 م دورود ب

. می کننــد«
خودنیــا تصریــح کــرد: »۷ نیــروگاه تولیــد 
ــرق  ــد ب ــت تولی ــر ظرفی ــه حداکث ــده ک پراکن
شــهرک های  در  اســت  مــگاوات   4۸ آن هــا 

صنعتــی اســتان فعــال 
ــرق  ــد ب ــال تولی و در ح

هســتند«.
مدیرعامــل بــرق لرســتان 
ــد  ــه تولی ــان این ک ــا بی ب
ــا مصــرف  ــرق اســتان ب ب
اســت،  برابــر  تقریبــاً 
ــروز  ــت: »ام ــار داش اظه
نیــروگاه گازی شــرکت 
افالکیــان  نورافــزای 
بــا  دورود  شهرســتان 
افتتــاح  مــگاوات   ۷.۷۲
کــه ســالیانه ۵۶  شــد 
هــزار مــگاوات ســاعت 

انــرژی را وارد شــبکه بــرق اســتان خواهــد 
داشــت کــه ایــن امــر عــالوه بــر تقویــت 
ــث  ــرق، باع ــل ب ــد غیرعام ــاخص های پدافن ش

پایــداری شــبکه بــرق در 
ــتان  ــتان لرس ــطح اس س

خواهــد شــد«.
داد:  ادامــه  وی 
بــا  دورود  »شهرســتان 
و  مشــترک  هــزار   ۶۵
ــگاوات  ــار ۷۹ م ــک ب پی
بــا مصــرف ســالیانه ۳۸0 
هــزار مــگاوات ســاعت 
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ک
نیــروگاه حــدود ۹ درصد 
و  شــبکه  بــار  پیــک 
 1۵ بــر  بالــغ  مصــرف 
ــرژی  ــرف ان ــد مص درص

می کنــد تامیــن  را  شهرســتان  ســالیانه 
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان اضافــه کــرد: »در ســایر نقــاط اســتان 

نیروگاه هایــی مشــابه ایــن طــرح در دســتور کار 
ــا  ــدن آ نه ــا وارد ش ــه ب ــرار دارد ک ــاخت ق و س
ــرق  ــر تامیــن ب ــرق اســتان، عالوه ب ــه شــبکه ب ب
ــن  ــل و تامی ــد غیرعام ــث پدافن ــدار در بح پای
بــرق مناطــق حیاتــی، حســاس و مهــم در 
مواقــع اضطــرار مشــکل خاصــی وجــود نخواهــد 

ــت«. داش
ــرد:   ــان ک ــان خاطرنش ــا در پای ــدون خودنی فری
اولویــت  اســتان  صنعتــی  شــهرک های  »در 
کاری احــداث نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده 
اســت کــه در مواقــع کمبــود بــرق، تولیــد 
ــی  ــرای بخش ــای آن ب ــط نیروگاه ه ــرق توس ب
ــزوده دارد،  ــه ارزش اف ــت ک ــا صنع ــه ی از جامع
ــع و  ــه صنای ــان ب ــرر و زی ــود و از ض ــن ش تامی

ــد«. ــری کن ــد  جلوگی تولی
در ادامــه ی ایــن آییــن مدیرعامــل شــرکت 
ــار  ــخنانی اظه ــز در س ــان نی ــزای افالکی نوراف
 ۷.۷۲ گازی  نیــروگاه  افتتــاح  »بــا  داشــت: 
مگاواتــی در قالــب شــرکت نورافــزای افالکیــان 
بیــن 10 تــا 1۵ درصــد از بــرق شهرســتان 
دورود در شــرایط پیــک و غیرپیــک تامیــن 

ــد«. ــد ش خواه
محســن غیاثونــد بــا بیــان این کــه بــا توجــه بــه 
خاموشــی های مکــرر در ســال جاری و ســال 
گذشــته کــه در شــهرک های صنعتــی دورود رخ 
داد و باعــث خســارات میلیــاردی بــه واحدهــای 
صنعتــی شــد، بــا راه انــدازی ایــن نیــروگاه گازی 
ــد  ــرف خواه ــکل برط ــن مش ــی ای ۷.۷۲ مگاوات
ــرح 1۸  ــن ط ــه ای ــرد: »اگرچ ــح ک ــد، تصری ش
ــاً  ــا قطع ــت ام ــد داش ــتغال زایی خواه ــر اش نف
ــش از  ــا بی ــه در آن ه ــی ک ــی واحدهای از تعطیل
ــغول  ــی مش ــهرک صنعت ــه در ش ــر ک 1۸00 نف

ــه کار هســتند، جلوگیــری خواهــد کــرد«. ب

افتتاح نيروگاه گازی ۷.۷2 مگاواتی شهرستان دورود

ــرف  ــوی مص ــتان الگ ــت لرس ــد جمعی ۸۵ درص
بــرق را رعایــت می کننــد و فقــط 1۵ درصــد 
جمعیــت لرســتان الگــوی مصــرف بــرق را رعایــت 

نمی کننــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
مشــترکان  این کــه  بــه  توجــه  »بــا  گفــت: 
از یارانه هــای  پرمصــرف بــرق حجــم زیــادی 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــرق را ب ــش ب ــه بخ ــت ب دول
ــی  ــت اجتماع ــت عدال ــت رعای ــد و در جه داده ان
بایــد بــه مشــترکین پرمصــرف بــرق یارانــه کمتــر 
پرداخــت شــود و هزینه هــای مصــرف بــرق آن هــا 
بــر اســاس تعرفــه آزاد و قیمــت تمــام شــده 
محاســبه گــردد، بنابرایــن تعرفه هــای جدیــد 
بــرق بــا تاکیــد بــر حمایــت از اقشــار آســیب پذیر 
ــه  ــترکینی ک ــرق مش ــت ب ــش قیم ــدم افزای و ع
اول  از  می کننــد،  رعایــت  را  مصــرف  الگــوی 
ــت«. ــده اس ــرا گردی ــال 140، اج ــاه س ــن م بهم

ــه  ــرد: »قیمــت تعرف ــح ک ــا تصری ــدون خودنی فری
ــوه  ــط نح ــت و فق ــد داش ــری نخواه ــرق تغیی ب
محاســبه پلکانــی مصــرف مشــترکین تغییــر 
ــرق  ــه ب ــه هزین ــن آیین نام ــا اجــرای ای ــرده و ب ک
مشــترکانی کــه الگــوی مصــرف را رعایــت کننــد 
هیــچ تغییــری نخواهــد داشــت و فقــط در صــورت 

اســتفاده بیــش از الگــوی مصــرف به صــورت 
پلکانــی میــزان بهــای بــرق آن هــا تغییــر و 

ــت«. ــد یاف ــش خواه افزای
وی ادامــه داد: »در ۸ مــاه غیــر گــرم ســال الگــوی 
کیلــووات   ۲00 ماهیانــه  مشــترکان  مصــرف 
ســاعت و در 4 مــاه گــرم ماهیانــه ۳00 کیلــووات 
از  درصــد   1۵ بــرای  لــذا  می باشــد،  ســاعت 
ــت  ــوی مصــرف را رعای ــه الگ ــت اســتان ک جمعی
ــه ازای  ــا ب ــرق آن ه ــه  ب ــرف تعرف ــد، مص نمی کنن
ــوی  ــش از الگ ــاعت افزای ــووات س ــر 100 کیل ه
برابــر   ۳.۵ و   ۲.۵  ،1.۵ داری ضرایــب  مصــرف 
ــان(  ــرق )۲۵0 توم ــد ب ــده تولی ــام ش ــت تم قیم

ــد«. ــد ش ــبه خواه محاس
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان 
گفــت: »بــا توجــه بــه این کــه بیــش از ۹0 
ــوخت های  ــور از س ــی کش ــرق مصرف ــد از ب درص
اســتفاده  عــدم  و  می گــردد  تامیــن  فســیلی 
ــور  ــع کش ــالف مناب ــر ات ــرق، عالوه ب ــح از ب صحی
ــوده، از  ــر ب ــز مؤث ــی زیســت محیطی نی ــر آلودگ ب
ــردد  ــا می گ ــتان تقاض ــرق اس ــترکین ب ــه مش هم
ــه  ــدون هزین ــتورالعمل های ب ــت دس ــا رعای ــه ب ک
و کم هزینــه نهایــت صرفه جویــی را در مصــرف 

ــند«. ــته باش ــرق داش ب

اجرای آیين نامه نحوه محاسبه تعرفه برق
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و  تعمیــرات  فراگیــر  اقــدام  مانــور 
ــا  ــرق ب ــع ب ــبکه توزی ــازی ش بهینه س
رویکــرد بهبــود ایمنــی )شناســایی و 
رفــع کانون هــای خطــر در شــبکه توزیــع 
نیــروی بــرق( هم زمــان بــا سراســر 
برگــزار  لرســتان  اســتان  در  کشــور 

گردیــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در ایــن 
ــزاری  ــدف از برگ ــت: »ه ــار داش ــوص اظه خص
ایــن مانــور تامیــن ایمنــی الزم در جهــت حفــظ 

جــان هم اســتانی ها می باشــد«.
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  خودنیــا  فریــدون 
ــت از  ــام گرف ــور انج ــن مان ــه در ای ــی ک اقدامات
اقدامــات جــاری شــرکت می  باشــد، گفــت: 
ــب ۷  ــادی و در قال ــورت جه ــور به ص ــن مان »ای
ــه  ــد ک ــزار گردی ــتان برگ ــر اس ــروژه در سراس پ
۲۲۶ نیــروی عملیاتــی در قالــب ۷۲ اکیــپ ۳۸4 

ــد«. ــام دادن ــی را انج ــدام ایمن ــورد اق م
وی افــزود: »اقدامــات انجــام شــده در ایــن مانور 

ــرق،  ــبکه  های ب ــداری ش ــش پای ــر افزای عالوه ب
گام بلنــدی در حفــظ جــان هم اســتانی  ها در 
ــرق  ــع ب ــبکه  های توزی ــی از ش ــرات ناش مخاط

بــود«.
ــات  ــه اقدام ــتان در ادام ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ــل  ــه شــرح ذی ــور را ب ــن مان انجــام شــده در ای
ــالح  ــرل و اص ــورد کنت ــد: »۳0 م ــان نمودن بی
ــی و اصــالح  ــورد جابه جای ــم شــبکه، ۳0 م حری
از  پــس  معابــر  در  گرفتــه  قــرار  پایه  هــای 
 ۳۲ شــهری،  مبلمــان  تغییــرات  و  تعریــض 
مــورد اصــالح فلــش شــبکه، ۳۳ مــورد ترمیــم 
روشــنایی  پایه  هــای  معیــوب  دریچه  هــای 
ــه و  ــیا اضاف ــع آوری اش ــورد جم ــر، ۲۹ م معاب
پایه  هــای  مجــاورت  از  تبلیغاتــی  تابلوهــای 
ــم  ــت و ترمی ــل و بس ــورد قف ــته، 1۷۲ م شکس
درب معیــوب پســت های زمینــی، تابلوهــای 
ــیم و  ــای تقس ــالترها و جعبه  ه ــس، ش ــر تران زی
۵۸ مــورد اصــالح کابــل ســرویس به هــم تنیــده 

مشــترکین روی پایه  هــا و جعبــه تقســیم«.

برگزاری مانور اقدام فراگير 
تعميرات و بهينه سازی شبکه توزیع برق لرستان

برق رسانی به هفت روستای شهرستان دلفان
روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی شــرکت توزیــع 
لرســتان،  اســتان  بــرق 
از  روز  ششــمین  در 
ــور  ــا حض ــر و ب ــه فج ده
لرســتان،  اســتاندار 
معاونیــن اســتاندار، امــام 
ــان،  ــتان دلف ــه شهرس جمع
مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
لرســتان،  اســتان  بــرق 
فرمانــدار دلفــان و دیگــر 
پروژه هــای  مســئوالن، 
هفــت  بــه  برق رســانی 
روســتای شهرســتان دلفــان 

شــد. افتتــاح 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع 

بــرق لرســتان در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه 
اســتان های  از  یکــی  لرســتان  اســتان  این کــه 
اســت،  روســتایی  برق رســانی  در  شــاخص 
ــی،  ــتای رهزل ــت روس ــروز هف ــت: »ام ــار داش اظه
کاکاونــد،  فرخ آبــاد  دولیســکان،  اســام آباد 
یوســف آباد ســرخانچوب،  چشــمه گوزان ســفلی، 
گل زرد کنــگاور و الماس آبــاد میرآقــا در شهرســتان 

شــدند«. برق رســانی  دلفــان 
ــار  ــزان اعتب ــه می ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ــت،  ــوده اس ــال ب ــارد ری ــا ۴۳۱ میلی ــن پروژه ه ای
گفــت: »مهم تریــن پروژه هــا احــداث دو فیــدر 
جهــت تغذیــه شــهر نورآبــاد، احــداث دو فیــدر فشــار 
متوســط جهــت تغذیــه بخــش کاکاونــد و دهســتان 
ــاط  ــف در نق ــار ضعی ــبکه فش ــداث ش ــواری، اح چ
ــر درون  ــداث معاب ــان، اح ــتان دلف ــف شهرس مختل
ــزات  ــام )ره( و نصــب تجهی ــواری در شــهرک ام بل
بهینه ســازی  و  اصــاح  و  مانــوری  و  حفاظتــی 

ــت«. ــوده اس ــتا ب ــش از ۵۰ روس ــرق بی ــبکه ب ش

ــش  ــا کاه ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان  در  بــرق  تلفــات 
افــزود: »از ۵ ســال گذشــته 
پرتــی بــرق اســتان نزدیک 
بــه ۱۳ درصــد بــوده کــه در 
ــات  ــن تلف ــر ای ــال حاض ح
می باشــد  درصــد   8.۵
اســتان های  از  یکــی  و 
زمینــه  ایــن  پیــش رو در 

هســتیم«.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
داد:  ادامــه  اســتان  بــرق 
فشــار  شــبکه های  »کل 
ــتان  ــطح اس ــف در س ضعی
بــرق،  تلفــات  بحــث  در 
بهینه ســازی  و  اصــاح 
صــورت گرفتــه کــه در حــال حاضــر نزدیــک 
ــدار را  ــل خودنگه ــر کاب ــزار و ۵۰۰ کیلومت ــه ۶ ه ب
جایگزیــن ســیم مســی کرده ایــم و در حــال حاضــر 
ــبکه  ــه ش ــتیم ک ــور هس ــتان های کش ــی از اس یک

ــدارد«. ــود ن ــیمی در آن وج ــف س ــار ضعی فش
خودنیــا بــا اشــاره بــه کنتورهــای هوشــمند در 
ســطح اســتان افــزود: »لرســتان اســتانی اســت کــه 
ــاژ  ــای ولت ــام کنتوره ــازی تم ــث هوشمندس در بح
اولیــه و ثانویــه مشــترکین به صــورت دیجیتــال 
اســتان های  از  یکــی  و  می باشــند  هوشــمند  و 

ــت«. ــه اس ــن زمین ــش رو در ای پی
ــده در  ــد پراکن ــای تولی ــه نیروگاه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــهرک صنعت ــر ش ــت: »در ه ــتان، گف ــطح اس س
اســتان یــک نیــروگاه تولیــد پراکنــده توســط 
ســرمایه گذار بخــش خصوصــی احــداث شــده و هــر 
نیــروگاه تولیــد پراکنــده ۱۰۰ تــا ۱۲۰ میلیــارد ریــال 
ارزش دارد و در فصــل تابســتان در شــهرک های 

ــت«. ــته اس ــود نداش ــرق وج ــکل ب ــی مش صنعت

ــرق اســتان  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی مدیرعام
لرســتان در وبینــار رفــع مشــکالت منطقــه ذلقــی 
ــده  ــور نماین ــا حض ــه ب ــودرز ک ــتان الیگ شهرس
مــردم شهرســتان الیگــودرز برگــزار شــد، گفــت: 
شهرســتان  پــز  روســتای  بــه  »برق رســانی 
الیگــودرز بــا وجــود عــدم راه دسترســی بــا 
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــنل ش ــداکاری پرس ف

ــید«. ــام رس ــه انج ــتان ب لرس
ــتای  ــه دو روس ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ــه  محــروم و دورافتــاده در شهرســتان الیگــودرز ب
راه  به علــت عــدم  لیــروک  ایلــرود و  نام  هــای 
برق  رســانی  امــکان  هیچ وجــه  بــه  دسترســی 
ندارنــد و یکــی از آرزوهــای بنــده ایــن اســت کــه 
بتوانیــم ایــن دو روســتا را بــرق دار کنیــم، اظهــار 
داشــت: »از ۶ ســال پیــش دو پــروژه اساســی یکی 
ــه پیشــکوه و پشــتکوه و خطــی هــم  خــط منطق
ــام  ــی انج ــش ذلق ــا بخ ــان ت ــتای قلی ــه روس ب
ــور  ــطح کل کش ــا در س ــن پروژه  ه ــه ای ــت ک گرف
ــع  ــث افتخــار شــرکت توزی ــد و باع ــر بودن بی  نظی
ــوده اســت«. ــرق اســتان و شهرســتان الیگــودرز ب ب

ــیر  ــتای چاله ش ــه روس ــانی ب ــزود: »برق رس وی اف
ــه  ــورت نگرفت ــاًل ص ــی فع ــارض محل ــت مع به عل
ــن  ــتان ای ــئولین شهرس ــی  رود مس ــار م ــه انتظ ک
ــانی  ــم خدمات رس ــا بتوانی مشــکالت را برطــرف ت

ــم«. ــن روســتا را انجــام دهی ــردم ای ــه م ب
ــه خدمــات در بخــش ذلقــی  ــا اشــاره ب خودنیــا ب
شهرســتان الیگــودرز، تصریــح کــرد: »روســتاهایی 
کــه در ایــن منطقــه بــرق دار نیســتند را در اولویت 
قــرار داده و توانســته  ایم در بحــث روشــنایی معابــر 
تعــداد چراغ  هــای زیــادی نصــب و 1۵ روســتا 
ــال  ــت و به دنب ــده اس ــازی ش ــالح و بهینه س اص
ــه در کل روســتاهای شهرســتان  ــن هســتیم ک ای
الیگــودرز کارهــای اصــالح و بهینه ســازی را از 
طریــق منابــع بودجــه عــوارض بــرق ســال 1400 

ــم«. ــام دهی ــده انج ــال های آین و س
  مدیرعامــل بــرق اســتان خاطرنشــان کــرد: »۵0 
ــالح و  ــث اص ــده در بح ــال آین ــرای س ــتا ب روس
و  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در  بهینه ســازی 
عملیــات آن هــا از ابتــدای ســال 1401 آغــاز 

ــد«. ــد ش خواه

برق رسانی به روستای پز در اليگودرز 
بزرگ ترین پروژه ی برق لرستان بوده است

آمادگی برق لرستان برای گذر از پيک بار 1401
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ش

اســتان  بــرق 
لرســتان 

بــرای 
از  گــذر 

 1401 بــار  پیــک 
ــتورکار  ــی در دس ــات مهم اقدام

دارد. خــود 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
لرســتان، ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
ــرداری  ــن بهره ب ــور معاونی ــا حض ــه ای ب »جلس
ــران  ــترکین و مدی ــر مش ــپاچینگ و دفت و دیس
دفتــر حراســت، مدیریــت مصــرف و روابــط 
عمومــی برگــزار و مقــرر گردیــد شــرکت توزیــع 
ــات الزم  ــار 1401 اقدام ــک ب ــذر از پی ــرای گ ب
ــا  ــر و ب ــرکت توانی ــتوالعمل ش ــق دس را مطاب
هماهنگــی کلیــه دســتگاه های اداری و اجرایــی 

اســتان انجــام دهــد.
فریــدون خودنیــا بــا بیــان این کــه صنایــع 
ــرق را مصــرف  ــه بخــش مهمــی از ب اســتان ک
ــک  ــان پی ــود را در زم ــرات خ ــد تعمی می نماین
بــار انجــام دهنــد و مشــترکینی کــه ولتــاژ اولیه 
ــرل  ــد کنت ــی دارن ــرف باالی ــا مص ــه ب و ثانوی
ــال  ــترکین ارس ــن مش ــرای ای ــار الزم ب و اخط
گــردد و درصــورت عــدم رعایــت مصــرف، بــرق 
ــرد:  ــح ک ــردد، تصری ــع گ ــترکین قط ــن مش ای

»یکــی دیگــر از اقدامــات 
شــرکت  ایــن 

ــع آوری  جم
ی  پمپ هــا
کشــاورزی  آب  غیرمجــاز 
می باشــد کــه پــس از شناســایی ایــن پمپ هــا 
ــا  ــع آوری آن ه ــرق و جم ــع ب ــه قط ــبت ب نس

اقــدام گــردد«.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه اطــالع رســانی 
ــی و  ــرف خانگ ــترکین پرمص ــه مش ــب ب مناس
ــرق  ــد ب ــای جدی ــوص تعرفه ه ــاری درخص تج
ــرار دارد، عنــوان  ــن شــرکت ق در دســتورکار ای
ــلح  ــای مس ــی ادارات و نیروه ــا تمام ــرد: »ب ک
مکاتبــه شــده تــا در ســاعات پیــک بــار نســبت 
ــود  ــای موج ــزل ژنراتوره ــدار آوردن دی ــه م ب

ــد«. ــدام نماین اق
روابــط  دفتــر  مدیــر  از  خودنیــا هم چنیــن 
عمومــی خواســت تــا در زمــان پیــک بــار 
اطــالع رســانی گســترده ای را از قبیــل چگونگی 
اعــالم  بــرق،  جدیــد  تعرفه هــای  اعمــال 
به صــورت  را   ... و  خاموشــی ها  و  تعمیــرات 
ــم مســتند، فضــای  ــر، فیل زیرنویــس، نصــب بن
ــیمای  ــی و صداوس ــای محل ــازی، روزنامه ه مج
ــد. ــام دهن ــن و ... انج ــتان، انیمیش ــز اس مرک
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معــاون برنامه ریــزی و مهندســی شــرکت توزیــع بــرق 
لرســتان بــا اشــاره بــه بهســازی ۴۵۰ روســتا در ســطح 
ــد  ــتای فاق ــه ۱9 روس ــانی ب ــت: »برق رس ــتان، گف اس
بــرق در ســطح اســتان، تحویــل 8۰۰ دســتگاه ســامانه 
ــانی  ــتان و برق رس ــطح اس ــایر س ــه عش ــیدی ب خورش
بــه شــهرک صنعتــی چمــن ســلطان الیگــودرز از 
ــال  ــتان س ــه در زمس ــورت گرفت ــم ص ــات مه اقدام

ــت«. ــوده اس ۱۴۰۰ ب
ــد  ــال جدی ــدازی پورت ــب و راه ان ــدری زاد نص مهدی حی
و  واحدهــا  اطاعــات  کانــورت  ورود،  هم چنیــن  و 
ــخت افزارها و  ــد س ــه، خری ــکاران مربوط ــوزش هم آم
ــد  ــاز و افزایــش پهنــای بان تجهیــزات شــبکه مــورد نی
خــط ارتباطــی حــوزه ســتادی بــا معاونــت بهره بــرداری 
ــات  ــر اقدام ــت را از دیگ ــا 8 مگابای ــپاچینگ ت و دیس
صــورت گرفتــه عنــوان کــرد و افــزود: »در ســال 
ــاح و  ــداث، اص ــروژه اح ــره پ ــداد  ۱۳۳۳ فق ۱۴۰۰ تع
ــه مبلــغ ۲۴۴9 میلیــارد ریــال  ــا اعتبــاری ب تعمیــرات ب
در حــال اجــرا بــوده کــه تــا کنــون بیــش از 7۰ درصــد 
پروژه هــا تکمیــل شــده اســت، هم چنیــن در ایــن 
ــزار و  ــم برگ ــورت منظ ــزات به ص ــع تجهی ــدت توزی م
ــی و ...  ــرفت فیزیک ــا، پیش ــت پروژه ه ــاس اولوی براس
ــع  ــا توزی ــن مدیریت ه ــده بی ــداری ش ــزات خری تجهی

شــده اســت«.
ــد ۱۲ دســتگاه خــودرو  ــه اخــذ مجــوز خری وی در ادام
ــتگاه  ــد ۲ دس ــوز خری ــذ مج ــک دار و اخ ــن کم دوکابی
خــودرو باالبــر ۱۴ متــری و هم چنیــن اقــدام در جهــت 
ــاری و ســرمایه ای را از  ــای ج ــگ بودجه ه ــر کدین تغیی
ــت  ــن معاون ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــر فعالیت ه دیگ
ــارات ســال ۱۴۰۱  ــوان کــرد و گفــت: »ایجــاد اعتب عن
ــع  ــزار جام در دو بخــش جــاری و ســرمایه ای در نرم اف
مالــی اداری مطابــق کدینــگ بودجــه جدیــد اباغــی از 

طــرف توانیــر صــورت پذیرفتــه اســت«. 

بهسازی شبکه برق 450 
روستای استان لرستان

اقدامات دفتر تحقيقات شركت توزیع برق لرستان در زمستان 1400
ــرق  ــروی ب ــع نی ــر تحقیقــات شــرکت توزی ــر دفت مدی
لرســتان بــا بیــان این کــه در حــوزه پروژه هــای 
ــای  ــرا کاره ــت اج ــا در دس ــده ی ــرا ش ــی اج پژوهش
ایــن  از  برخــی  اســت،  گرفتــه  زیــادی صــورت 
کــرد:  عنــوان  زیــر  شــکل  بــه  را  فعالیت هــا 
»برگــزاری ۱۵ جلســه کارگــروه تخصصــی تحقیقــات 
در دانشــگاه ها بــا اســاتید و محققیــن دانشــگاه ها 
برگــزاری 7 جلســه کمیتــه  و مراکــز پژوهشــی، 
ــی  ــای تحقیقات ــی پروژه ه ــور بررس ــات به منظ تحقیق
ــگاه  ــا دانش ــی ب ــرارداد تحقیقات ــام ق ــنهادی، انج پیش
ــگاه آزاد  ــا دانش ــی ب ــرارداد تحقیقات ــام ق ــوج، انج یاس
ــارک  ــا پ ــی ب ــرارداد تحقیقات ــام ق ــد دورود، انج واح
علــم و فنــاوری لرســتان، ارســال و پذیــرش ۳ مقالــه 
ــی،  ــی و بین الملل ــای مل ــا و همایش ه در کنفرانس ه
به کارگیــری  در خصــوص  اطاع رســانی گســترده 
ــاد  ــا بنی ــزاری نشســت مشــترک ب ــه، برگ ســرباز نخب
نخبــگان اســتان، اطاع رســانی گســترده در خصــوص 
جــذب هیئــت علمــی و اطاع رســانی در فضــای 
ــال  ــور فع ــازی و حض ــه مج ــزاری غرف ــازی، برگ مج
ــاوری و حضــور  ــم و فن ــارک عل ــه پژوهــش پ در هفت
ــش و  ــه پژوه ــنواره هفت ــگاه و جش ــال در نمایش فع

ــرو«. ــاوری وزارت نی فن

فعالیت هــای  بــه  ادامــه  در  شــریفی پور  ابراهیــم 
ــا را  ــرد و آن  ه ــاره ک ــز اش ــی نی ــی بازرگان ــه فن کمیت
این گونــه برشــمرد: »برگــزاری ۲۰ جلســه کمیتــه 
ــال  ــف، ارس ــات مختل ــا موضوع ــی ب ــی و بازرگان فن
ــرف  ــزات کثیرالمص ــی تجهی ــخصات فن ــت مش لیس
جهــت خریــد تجهیــزات شــرکت، انجــام طــرح معیــن 
ــد  ــل تولی ــد از مراح ــدار، بازدی ــل خودنگه ــد کاب خری
خــازن جهــت طــرح معیــن، ارســال نمونــه خازن هــای 
خریــداری شــده بــه آزمایشــگاه های پژوهشــگاه نیــرو، 

اپیــل و علــم و صنعــت جهــت انجــام تســت نمونــه ای 
ــال  ــری و ارس ــده، پیگی ــداری ش ــیونرهای خری سکس
بخشــی از تعهــدات مالــی بــه شــرکت برنــده مناقصــه 
خــازن جهــت تولیــد، بررســی و به روزرســانی ســامانه 
ارزیابــی تامین کننــدگان، تولیدکننــدگان و پیمانــکاران 
ــدور لیســت شــرکت در  جهــت یک پارچــه نمــودن ون
راســتای افزایــش کیفیــت کاالی ورودی بــه شــرکت 
و صرفه جویــی در مکاتبــات اداری و دسترســی آســان 

بــه ونــدور لیســت«.
نیــز  را  پیشــنهادها  نظــام  حــوزه  اقدامــات  وی 
ــنهاد در  ــذر پیش ــال ب ــرد:  »ارس ــوان ک ــه عن این گون
راســتای برطــرف شــدن برخــی چالش هــای شــرکت، 
بررســی و دریافــت  پیشــنهادهای ارســالی در ســامانه 
ــرد  ــال عملک ــری و ارس ــنهادها، گزارش گی ــام پیش نظ
ــتان ها،  ــرق شهرس ــع ب ــای توزی ــه مدیریت ه ماهیان
اعــام شــعار نظــام پیشــنهادها و ارســال آن بــه 
ــال  ــنهادهای ارس ــودن پیش ــی نم ــتان ها، اجرای شهرس
ــتای  ــود و راس ــت بهب ــرکت در جه ــطح ش ــده س ش
اهــدف شــرکت، ارســال پیشــنهادهای تصویــب شــده 
ــرق شهرســتان های  ــع ب ــه واحدهــا و مدیریــت توزی ب
مربوطــه جهــت اجــرای پیشــنهاد و پرداخــت پــاداش 

پیشــنهادها به صــورت نقــدی«.

مدیــر دفتــر کنتــرل پــروژه 
بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــه  ــان این ک ــا بی ــتان ب لرس
شــبکه توزیــع بــرق 4۵0 
ــتان  ــتان لرس ــتای اس روس
در ســال 1400 به صــورت 
ــده اند  ــازی ش ــادی بهس جه
»بــا  داشــت:  اظهــار 
مســتمر  پیگیری هــای 
مدیرعامــل مقــرر گردیــد 
کــه در ســال 1400 شــبکه 
توزیــع بــرق 4۵0 روســتای 
ــارات  ــل اعتب ــتان از مح اس
ــد  ــره ۶ و بن ــد )ج( تبص بن

)ز( تبصــره 1۵ اصــالح و بهینه ســازی گردنــد 
ــور  ــن منظ ــه ای ــه ب ــص یافت ــار تخصی ــه اعتب ک

می باشــد«. ریــال  میلیــون   ۶10000
ــن  ــه در ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدری ب ــی جای عل
پایه هــای  جابه جایــی  شــامل  اهدافــی  طــرح 
موجــود در معابــر و رفــع حریــم، رفــع افــت 
ــن  ــر، تأمی ــنایی معاب ــن روش ــبکه، تأمی ــاژ ش ولت
ــرداری از  ــود بهره ب ــد و بهب ــرق مشــترکین جدی ب
تأسیســات موجــود مورد نظــر مــی باشــد، عنــوان 
ــور  ــرح مذک ــه ط ــده ک ــزی گردی ــرد: »برنامه ری ک
ــن  ــان ســال 1400 تکمیــل گــردد و در ای ــا پای ت
به صــورت  بــرق  توزیــع  مدیریت هــای  راســتا 

جهــادی مشــغول فعالیــت می باشــند«.
ــر این کــه در ســال 1400 تعــداد   ــا تاکیــد ب وی ب
ــروژه احــداث، اصــالح و تعمیــرات  1۳۳۳ فقــره پ
ــال در  ــارد ری ــغ ۲44۹ میلی ــه مبل ــاری ب ــا اعتب ب
ــش از ۷0  ــون بی ــا کن ــه ت ــوده ک ــرا ب ــال اج ح
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــل ش ــا تکمی ــد پروژه ه درص

مابقــی  گردیــد  مقــرر   «
ــال  ــان س ــا پای ــا ت پروژه ه
گردنــد  تکلیــف  تعییــن 
تامیــن  به منظــور  کــه 
در  پروژه هــا  تجهیــزات 
جلســات   1400 ســال 
ــزات  ــع تجهی ــروه توزی کارگ
ــزار و  ــم برگ ــورت منظ به ص
براســاس اولویــت پروژه هــا، 
 ... و  فیزیکــی  پیشــرفت 
ــداری شــده  ــزات خری تجهی
توزیــع  مدیریت هــا  بیــن 

ــت«. ــده اس ش
جایــدری ســایر اقدامــات 
خواند: »پیگیــری  این گونــه  را  گرفتــه  صــورت 
توزیــع  شــرکت  بهاهــای  فهرســت  تدویــن 
بــه تفکیــک توســعه و اصــالح، بهره بــرداری، 
ــای  ــرم و فعالیت ه ــط گ ــترکین، خ ــات مش خدم
ــه  ــت کلی ــف، ثب ــال های مختل ــرای س ــی ب حجم
طرح هــای مصــوب ســالیانه در نــرم افــزار کنتــرل 
پــروژه، ایجــاد ســریال پــروژه در نــرم افــزار کنترل 
پــروژه به منظــور امــکان صــدور دســتورکار پــروژه 
ــی  ــای میدان ــی، بازدیده ــای اجرای توســط واحده
ــزی در  ــا و برنامه ری ــی پروژه ه ــرفت فیزیک از پیش
ــا،  ــرای پروژه ه ــه اج ــیدن ب ــرعت بخش ــت س جه
بســتن  و  پروژه هــا  تکمیــل  جهــت  پیگیــری 
ــزار  ــتورکارها در نرم اف ــی دس ــی و مال ــناد فن اس
کنتــرل پــروژه و بررســی و نیازســنجی تجهیــزات 
موردنیــاز پــروژه و تخصیــص کاالی موردنیــاز بــه 
ــه  ــه کمیت ــات جلس ــاس مصوب ــر اس ــا ب پروژه ه
ــرا و  ــت اج ــاس اولوی ــر اس ــزات ب ــع تجهی توزی

ــی«. ــرفت فیزیک پیش

اقدامات دفتر كنترل پروژه برق لرستان در زمستان 1400

مدیــر دفتــر فنــاوری اطالعــات شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان لرســتان بــا ارائــه ی 
ــر در  ــن دفت ــات ای ــریح اقدام ــه تش ــی ب گزارش

ســه ماهه پایانــی ســال 1400 پرداخــت.
را  اقدامــات  ایــن  اهــم  رباطــی  کــوروش 
راه انــدازی  و  »نصــب  برشــمرد:  این گونــه 
پورتــال جدیــد و هم چنیــن ورود، کانــورت 
همــکاران  آمــوزش  و  واحدهــا  اطالعــات 
ایمیــل  پیاده ســازی  و  راه انــدازی  مربوطــه، 
ســازمانی جدیــد و هم چنیــن خریــد ســرور 
اختصــاص مســتقل بــرای ایــن منظــور، خریــد 
ــاز،  ــورد نی ــزات شــبکه م ســخت افزارها و تجهی
مختلــف  بخش هــای  شــبکه های  توســعه 
ــور و  ــتم حض ــدازی سیس ــب و راه ان ــت نص جه
ــی  ــط ارتباط ــد خ ــای بان ــش پهن ــاب، افزای غی
حــوزه ســتادی بــا معاونــت بهره بــرداری و 
دیســپاچینگ تــا ۸ مگابایــت، پیگیــری، بازدیــد 
و برگــزاری جلســات جهــت اجــرای پــروژه 
معمــاری ســازمانی و تهیــه طــرح و بــرآورد 
ــه  ــر ب ــورد نظ ــاط م ــال نق ــت اتص ــه جه هزین

ــرق«. ــت ب ــر صنع فیب

عملکرد زمستانی دفتر 
فناوری اطالعات برق لرستان

مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و بودجــه شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان در گزارشــی 
اهــم فعالیت هــای ایــن دفتــر در زمســتان 1400 
ــانی  ــرد: »به روز رس ــوان ک ــل عن ــرح ذی ــه ش را ب
توزیــع،  مدیریت هــای  ســطح  در  اطالعــات 
در  پایلــوت  به عنــوان  فیــدر  یــک  تعییــن 
آن  کامــل  صحت ســنجی  و  شهرســتان  هــر 
توســط رابطیــن جــی آی اس، تکمیــل بانــک 
و  در شــبکه  موجــود  ترانس هــای  اطالعاتــی 
ــاخت،  ــال س ــر س ــی نظی ــانی اطالعات به روزرس
شــرکت ســازنده، ظرفیــت، به روزرســانی مجــدد 
تجهیــزات مانــوری، ثبــت خازن هــای نصــب 
نرم افــزار جــی آی اس،  در  شــبکه  روی  شــده 
ــت های  ــک لیس ــق چ ــی مطال ــام خودارزیاب انج
کلیــه  فایل هــای  تهیــه  توانیــر،  شــرکت 
فیدرهــا به صــورت ماهیانــه، تهیــه و تدویــن 
ــودن  ــی نم ــال 1401 و نهای ــردی س ــار راه ب آم

پروژه هــای جهــش تولیــد ملــی«.
ــد ســایر اقدامــات دفتــر برنامه ریــزی  علــی دالون
ــوز  ــذ مج ــمرد: »اخ ــه برش ــه را این گون و بودج
خریــد 1۲ دســتگاه خــودرو دوکابیــن کمــک دار، 
ــر  ــودرو باالب ــتگاه خ ــد ۲ دس ــوز خری ــذ مج اخ
ــگ  ــر کدین ــت تغیی ــدام در جه ــری، اق 14 مت
مطابــق  ســرمایه ای  و  جــاری  بودجه هــای 
ــاد  ــر، ایج ــده توانی ــالم ش ــه اع ــگ بودج کدین
ــاری و  ــش ج ــال 1401 در دو بخ ــارات س اعتب
اداری  مالــی  جامــع  نرم افــزار  در  ســرمایه ای 
مطابــق کدینــگ بودجــه جدیــد ابالغــی از طــرف 
ــری شــاخص های ســیما به صــورت  ــر، پیگی توانی
مــداوم و اقــدام در جهــت رفــع مغایرت هــا و 
ــرکت،  ــای ش ــایر واحده ــه س ــانی ب ــالع رس اط
اصــالح و بازنگــری کمیته هــای شــرکت مطابــق 
ــدور  ــا و ص ــران کمیته ه ــل و دبی ــر مدیرعام نظ
ــتورالعمل  ــالغ ۸ دس ــد، اب ــای جدی ــالغ اعض اب
حــوزه مهندســی توزیــع بــه واحدهــای اجرایــی 
و ســتادی مربوطــه و ایجــاد بخــش دســتورالعمل 
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  ســایت  در 
لرســتان، ایجــاد ۸ کمیتــه جهــت اســتقرار 
دســتورالعمل های حــوزه مهندســی توزیــع و 
ــق  ــی مطاب ــوزه مهندس ــای ح ــام فعالیت ه انج
چک لیســت های ســتادی و میدانــی شــرکت 

ــپام«. ــامانه س ــت آن در س ــر و ثب توانی

فعاليت های دفتر برنامه ریزی و 
بودجه شركت توزیع لرستان

مدیــر دفتــر امــور مهندســی 
ــای   ــتان فعالیت ه ــرق لرس ب
ســه ماهه  در  دفتــر  ایــن 
را   1400 ســال  چهــار 
عنــوان  ذیــل  شــرح  بــه 
تعــداد  »به ســازی  کــرد: 
ســطح  در  روســتا   4۵0
بــه  برق رســانی  اســتان، 
بــرق  فاقــد  1۹ روســتای 
ــل  ــتان، تحوی ــطح اس در س
ســامانه  دســتگاه   ۸00
عشــایر  بــه  خورشــیدی 
ســطح اســتان و برق رســانی 

بــه شــهرک صنعتــی چمــن ســلطان الیگــودرز«.

ســایر  کریمــی  فــرزان 
اقدامــات صــورت گرفتــه 
برشــمرد:  این گونــه  را 
»برق رســانی بــه شــهرک 
ــل  ــاد،  تکمی ــی نورآب صنعت
مدیریــت  انبــار  ســوله 
ــتان  ــرق ۲ شهرس ــع ب توزی
احــداث  بروجــرد، 
و  اتفاقــات  ســاختمان 
عملیــات و 1۲1 شهرســتان 
احــداث  کوهدشــت، 
ــع  ــت توزی ــور مدیری آسانس
بــرق 1 شهرســتان بروجــرد 
ــتادی«. ــوزه س ــد ح ــاختمان جدی ــداث س و اح

عملکرد زمستانی دفتر امور مهندسی برق لرستان 
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ستاد

بــر  نظــارت  دفتــر  مدیــر 
لرســتان  بــرق  بهره بــرداری 
ــات انجــام شــده  درخصــوص اقدام
ایــن دفتــر اظهــار داشــت: »بــا 
ــن الیزو  ــتگاه سکش ــری ۳ دس پیگی
و 9 دســتگاه سکســیونر هوایــی 
ــر و روی شــبکه نصــب شــده  تعمی
ــر  اســت، احــداث یــک کارگاه تعمی
ــع  ــت توزی ــفورماتور در مدیری ترانس
بــرق پل دختــر و نصــب ســامانه 
اطاعــات  کــردن  وارد  و  ســپام 
ــامانه«. ــن س ــده در ای ــته ش خواس

ــات  ــایر اقدام ــد اســکندری س محم
و  برشــمرد: »ســاماندهی  این گونــه  را  مدیریــت  ایــن 
جهــت  گــرم  خــط  اکیپ هــای  بــرای  برنامه ریــزی 
ــپ  ــع، اکی ــای توزی ــه مدیریت ه ــه کلی ــا ب ــال آن ه ارس
و  خرم آبــاد  شهرســتان های  عاوه بــر  گــرم  خــط 
بروجــرد بــه شهرســتان های ازنــا، نورآبــاد، الیگــودرز، 
کوهدشــت، سلســله و چگنــی اعــزام شــده اســت و عقــد 
ــان  ــرم جهــت هــرس درخت ــکار خــط گ ــا پیمان ــرارداد ب ق
ــتا  ــن راس ــه در ای ــرد ک ــاد و بروج ــتان های خرم آب شهرس

ــت«. ــده اس ــرس ش ــت ه ــه درخ ۱۲۳9 اصل
ــرکت  ــط ش ــی توس ــزارش ارزیاب ــه گ ــه داد: »ارائ وی ادام
پمکــو به صــورت فایــل و دفترچــه، ارســال گــزارش 
ــه دفتــر مهندســی و راهبــری  فعالیت هــای انجــام شــده ب
شــبکه توانیــر، تشــکیل کارگــروه عالــی مــداف در ســطح 
مدیرعامــل و هیئــت مدیــره و معاونیــن، تشــکیل تیم هــای 
تخصصــی عملیاتــی نگهداشــت شــبکه- منابــع انســانی- 
ــاء،  ــه اعض ــاغ ب ــدارکات و اب ــتیبانی و ت ــتیبانی- پش پش
ــا  ــل ب ــاط کام ــاد ارتب ــداف و ایج ــه م ــکیل دبیرخان تش
ــر، تشــکیل جلســات تخصصــی  ــداف و توانی گروه هــای م
بررســی  و  بازدیــد  و  معاونت هــا  عملیاتــی  تیم هــای 
ــروع  ــوت ش ــوان پایل ــاد به عن ــع ۲ خرم آب ــت توزی مدیری
ــی و پشــتیبانی،  ــی مال ــم عملیات ــروژه توســط تی اجــرای پ

بــا  حضــوری  جلســه  تشــکیل 
و  ادصــاب  پرووایــدر  شــرکت 
ــوص  ــر در خص ــادل نظ ــث و تب بح
به روزرســانی  و  ویرایــش  نحــوه 
موجــود  جزیــره ای  نرم افزارهــای 
و نیــز لینــک یــا ادغــام آن هــا، 
ــر  ــوزش و تغیی ــزاری جلســه آم برگ
حضــور  بــا  ســازمانی  فرهنــگ 
شــرکت مشــاور پمکــو و اعضــاء 
کارگــروه عالــی مــداف، جلســه 
ارائــه و تصویــب نقشــه راه مختــص 
ــا  ــتان ب ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ش
ــو و  ــاور پمک ــرکت مش ــور ش حض
ــای  ــری فعالیت ه ــش خب ــداف و پوش ــی م ــروه عال کارگ
ــه  ــتان در زمین ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــده ش ــام ش انج
ــت  ــف جه ــانه های مختل ــرکت و رس ــایت ش ــداف در س م
ــرق  ــع ب ــایر شــرکت های توزی ــانی و تشــویق س اطاع رس
ــت دارایی هــای فیزیکــی  ــه گام نهــادن در مســیر مدیری ب

ــت«. ــوده اس ــم ب ــات مه ــر اقدام از دیگ
و  »بازدیــد  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  اســکندری 
ــرویس  ــد و س ــه بازدی ــاس برنام ــر اس ــبکه ب ــرویس ش س
شــرکت  بــا  جلســه  پایــش،  مکانمنــد  نرم افــزار 
ــاس  ــر اس ــاء ب ــزار و ارتق ــاح نرم اف ــت اص ــاب جه ادص
ــه و  ــات پای ــاح اطاع ــرداری، اص ــت های بهره ب درخواس
ارســال بــه شــرکت ادصــاب جهــت کانــورت و نیــز آنایــن 
شــدن بــا نــرم افــزار، برگــزاری مانــور سراســری تعمیــرات 
ــن  ــرق در بهم ــع ب ــای توزی ــه مدیریت ه ــبکه در کلی ش
ــک  ــه بان ــت و تهی ــی داش ــیار عال ــی بس ــه بازده ــاه ک م
اطاعاتــی ترانســفورماتورهای توزیــع بــر اســاس نیم پلــت 
نصــب شــده بــر روی ترانس هــا کــه توســط اکیــپ 
و  عکس بــرداری  شهرســتان ها  توزیــع  مدیریت هــای 
ــر ارســال می گــردد و اطاعــات آن هــا کــه  ــن دفت ــه ای ب
ــازنده،  ــه س ــب، کارخان ــل نص ــاخت مح ــال، س ــامل س ش
ــود«. ــته می ش ــد برداش ــس درص ــس و آمپدان ــدرت تران ق

عملکرد زمستانی دفتر نظارت بر بهره برداری برق لرستان 

کنتــرل  و  ایمنــی  دفتــر  مدیــر 
ــع  ــرکت توزی ــات ش ضایع

لرســتان  بــرق 
یــن  خر آ

فعالیت هــای 
ایــن دفتــر 
را بــه شــرح 
زیــر عنــوان 

 : د کــر
و  »کنتــرل 

برنامــه  پیگیــری 
ایمنــی  راهبــردی 

پیگیــری  و  کنتــرل  شــرکت، 
فعالیت هــای ایمنــی مدیریت هــای تابعــه از 

ــه  ــه برنام ــی، تهی ــامت ایمن ــع س ــتم جام ــق سیس طری
ــی،  ــی ایمن ــای آموزش ــزاری کاس ه ــدی و برگ زمان بن
ــم و  ــرارداد دائ ــنل ق ــور پرس ــا حض ــامت ب ــی و س فن
ــداد ۲7۵  ــه تع ــپار ب ــرو و برون س ــن نی ــکاران تامی پیمان
جلســه و مقــدار 87۵۶ نفــر ســاعت، تهیــه برنامــه 
ــور  ــی به منظ ــور ایمن ــزاری مان ــرای برگ ــدی ب زمان بن
ــات  ــش صدم ــوادث، کاه ــل ح ــنل در مقاب ــی پرس آمادگ
ــدار ۲۴۱8  ــا مق ــی ب ــور ایمن ــودن ۵9 مان ــی نم ــا اجرای ب
ــزاری  ــع، برگ ــای توزی ــه مدیریت ه ــاعت در کلی ــر س نف
کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در ســطح شــرکت 
ــزاری  ــاعت، برگ ــر س ــداد ۱۳9 جلســه و ۱۰8۶ نف ــه تع ب
کمیتــه عالــی ایمنــی، محیــط زیســت و کرونــا بــه 
تعــداد ۵ جلســه و مقــدار ۱۱۵ نفــر ســاعت، اخطــار 
ــداد   ــه تع ــرق ب ــع ب ــبکه توزی ــن ش ــه متجاوزی ــی ب کتب
ــی در  ــای ایمن ــا و توصیه ه ــه راه کاره ــورد، تهی 9۰8 م
جهــت پیشــگیری از حــوادث مردمــی و توزیــع ۱۰ هــزار 
ــا  ــی ب ــات ایمن ــتان، جلس ــطح اس ــی در س ــور ایمن بروش
صنــف جوشــکاران اســکلت و داربســت کاران جهــت عــدم 

ــرق  ــع ب ــم شــبکه توزی ــه حری ورود ب
در ســطح شهرســتان های 
بــه  بــرق  تابعــه 
 ۱۳ تعــداد 
و  جلســه 
جمــع آوری 
ی  ق هــا بر
ز  مجــا غیر
ــه  ــهود ب مش
 ۲۲۶۲ تعــداد 
برق هــای  و 
غیرمشــهود  غیرمجــاز 
بــه تعــداد ۲۵۱۲ مــورد از ابتــدای 

کنــون«. تــا  ســال 
شــاپور رضاییــان ســایر اقدامــات ایــن مدیریــت را 
بــه  برشــمرد: »واکســینه شــدن پرســنل  این گونــه 
ــامت و  ــود س ــری بهب ــت و پیگی ــر، ثب ــداد ۱7۱9 نف تع
ــا در سیســتم  ــه کرون ــا ب ــاران مبت ــه کار بیم بازگشــت ب
ایمنــی  اقــام  توزیــع  نفــر،   ۲۲۵ ســامت  جامــع 
ــداد ۳9  ــه تع ــت ب ــرش ۲۰ کیلوول ــه پ ــی ازجمل گروه
ــرض  ــی از ع ــبکه های عموم ــاع ش ــش ارتف ــدد، افزای ع
جــاده بــه تعــداد ۱۱۲ مــورد، به کارگیــری قفــل و بســت 
مناســب بــرای تابلوهــا بــه تعــداد 9۲۴ مــورد، جمــع آوری 
پایه هــای فرســوده و صدمــه دیــده بــه تعــداد ۵۲8 
مــورد، جابه جایــی پایه هایــی کــه به خاطــر تعریــض 
معابــر و کوچه هــا در شــرایط خطــر قــرار گرفته انــد 
ــداد ۱۰۰  ــه تع ــک ب ــه ماس ــورد، تهی ــداد ۴۵8 م ــه تع ب
ــر و  ــدار ۴7۵۰ لیت ــه مق ــکل 7۰ درصــد ب ــدد، ال ــزار ع ه
ــر  ــدار ۲۲۵۰ لیت ــه مق ــاختمان های اداری ب ــی س گندزدای
و برگــزاری و اقدامــات اجرایــی در مانــور جهــادی ایمنــی 
ــر در  ــای خط ــع کانون ه ــایی و رف ــت شناس ــا موضوعی ب

ــتان«. ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــبکه های توزی ش

فعاليت های دفتر ایمنی شركت توزیع برق لرستان

اعــام  پــی  »در  گفــت:  لرســتان  بــرق  مدیرعامــل 
هواشناســی مبنی بــر ورود تــوده بارشــی بــه اســتان 
ــرق اســتان در آماده بــاش  تمــام عوامــل شــرکت توزیــع ب
ــه خصــوص  ــدید ب ــارش ش ــد و در ب ــرار گرفته ان ــل ق کام
ــرف  ــه به صــورت ب ــودرز ک ــا و الیگ ــتان های ازن در شهرس
بــوده کــه ایــن بارش هــا در مناطــق کوهســتانی شــدیدتر 
ــود  به طــوری کــه ارتفــاع بــرف در مناطــق کوهســتانی  ب

ــد«. ــم می رس ــر ه ــم مت ــک و نی ــدود ی ــه ح ب
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه بارش هــای 
ــودرز و  ــهر الیگ ــرق ش ــمتی  از ب ــد قس ــث ش ــدید باع ش
ــه  ــرد: »بافاصل ــوان ک ــود، عن ــع ش ــتاهای آن قط روس
ــع  ــدام به موق ــاش و اق ــا ت ــودرز ب ــرق الیگ ــکاران ب هم
ــد و  ــل گردی ــه وص ــاعات اولی ــان س ــهر در هم ــرق ش ب
ــب روز  ــاعت ۱۱ ش ــتاها از س ــرق روس ــل ب ــات وص عملی
جمعــه ۲۴ دی مــاه شــروع و تــا غــروب شــنبه ۲۵ دی مــاه 
ــه  ــه روســتاهایی کــه راه دسترســی ب ادامــه داشــت و کلی

ــدند«. ــرق دار ش ــت ب ــود داش ــا وج آن ه
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــای ش ــه اکیپ ه ــان این ک ــا بی وی ب
ــه  ــه محــض این ک ــه حاضــر هســتند و ب اســتان در منطق
ــرای  ــه ب ــد، بافاصل ــایی کن ــداری راه گش ــای راه اکیپ ه
ــد  ــدام خواه ــرق اق ــتاهای بی ب ــرق روس ــدن ب ــل ش وص
شــد، اظهــار داشــت: »در مجمــوع بــرای عملیــات صــورت 
گرفتــه در شهرســتان الیگــودرز ۱۵ اکیــپ و در شهرســتان 
ازنــا 8 اکیــپ فعــال حضــور داشــته اند و حــدود 9۵ درصــد 
از مشــترکین روســتایی کــه بــرق آن هــا قطــع شــده بــود 
رفــع مشــکل گردیــده و تنهــا ۵ درصــد از بــرق روســتاهای 

ــدم راه دسترســی قطــع هســتند«. ــد به خاطــر ع بزنوی
در همیــن خصــوص معاونــت بهره بــرداری شــرکت توزیــع 

ــه در شهرســتان های  ــرق اســتان لرســتان ک ــروی ب نی
الیگــودرز و ازنــا حضــور داشــت، گفــت: »بــا توجــه 
بــه عــدم راه دسترســی بــه روســتاهای صعب العبــور 
ــه فرســش  ــع در منطق ــکاران شــرکت توزی ــودرز، هم الیگ
بــدون این کــه راه شــکافی کامــل صــورت بگیــرد بــه ایــن 
ــدود  ــا ح ــده اند و ب ــزام ش ــاده اع ــورت پی ــق به ص مناط
ــه  ــتاهای منطق ــته اند روس ــاده روی توانس ــر پی ۱۲ کیلومت

ــد«. ــرق دار نماین ــل ب ــورت کام ــش را به ص فرس
عبدالرضــا حســینی مهر ادامــه داد: »تمــام اکیپ هــای 
ــت  ــودرز در حال ــتان الیگ ــرق در شهرس ــع ب ــرکت توزی ش
ــه محــض راه گشــایی نســبت  ــد و ب ــرار دارن ــاش ق آماده ب
ــد  ــدام خواهن ــور اق ــق صعب العب ــی مناط ــع خاموش ــه رف ب

کــرد«.
ــرق در  ــان این کــه یکــی از عوامــل خاموشــی ب ــا بی وی ب
ــود،  شــهر الیگــودرز شکســته شــدن شــاخه های درخــت ب
عنــوان کــرد: »بــا حضــور فرمانــدار، رئیس شــورای شــهر و 
شــهردار از ســطح شــهر الیگــودرز بازدیــد و مصــوب گردید 
شــورای شــهر و شــهرداری الیگــودرز بــا هــرس شــاخه ها 
ــد و در اســرع وقــت هــرس شــاخه های در  موافقــت نماین
حریــم شــبکه بــرق توســط شــهرداری و بــرق الیگــودرز در 

یــک عملیــات صــورت گیــرد«.
حســینی مهر در پایــان از کلیــه همــکاران بــرق الیگــودرز، 
ــی  ــاش مضاعف ــع خاموشــی ها ت ــه در رف ــا و دورود ک ازن
از خــود نشــان دادنــد تشــکر نمودنــد و اعــام کــرد: »بــه 
ــرکت  ــه ش ــتان، کل مجموع ــرق اس ــل ب ــتور مدیرعام دس
توزیــع در آماده بــاش قــرار دارد و در کمتریــن زمــان 
اســتانی ها خدمات رســانی خواهنــد  بــه هــم  ممکــن 

ــود«. نم

پایان خاموشی روستاهای برف گير در اليگودرز

غیرعامــل  پدافنــد  و  بحــران  مدیــر 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان اهــم 
ایــن  در  انجام شــده  فعالیت هــای 
حــوزه در ســه ماهه پایانــی ســال  
1400 را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
ــدازی دســتگاه  ــرداری و راه ان »بهره ب
برقــراری  تســهیل  جهــت  مونوپــل 
ارتبــاط رادیویــی در نقاط کور اســتان، 
و  بحــران  مدیریــت  انبــار  بازبینــی 
اقــام  به روزرســانی  و  تجهیــز 
مــورد نیــاز در ایــن انبــار، تشــکیل 
ــت  ــی مدیری ــه تخصص ــه کمیت جلس
بحــران و پدافنــد غیرعامــل بــا حضــور 
ســاختمان  محــل  در  آن  اعضــای 
حــوزه ســتادی و تشــکیل 4 جلســه 
بــا  اســتان  انــرژی  و  آب  کارگــروه 
حضــور مدیــران مدیریــت بحــران و 

دســتگاه ها«. غیرعامــل  پدافنــد 
داد:  ادامــه  حکیمــی  محمــد 
حادثه خیــز  نقــاط  »به روزرســانی 
ــد و تســت  در ســطح اســتان، بازدی
طبقه بنــدی  مراکــز  مولدهــای 
جهــت  اســتان  سراســر  شــده 
اضطــراری  شــرایط  در  آمادگــی 
روســای  بــا  جلســات  برگــزاری  و 
و  اســتان  بیمارســتان های ســطح 
ــن  ــردن ای ــه ک ــری دو ســو تغذی پیگی
صــورت  اقدامــات  دیگــر  از  مراکــز 

می باشــد«. گرفتــه 

نگاهی به عملکرد مدیریت بحران 
و پدافند غيرعامل برق لرستان

ــرکت  ــپاچینگ ش ــور دیس ــر ام مدی
ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
در گزارشــی بــه تشــریح اقدامــات 
ــتان 1400  ــپاچینگ در زمس ــور دیس ام

ــت. پرداخ
حمیــد نظامــی در ایــن خصــوص گفــت: 
اســکادای  ســامانه  توســعه  »به منظــور 
گلدیــس ۲۳ تجهیــز حفاظتــی مانــوری دیگــر 
ــه ســامانه مذکــور اضافــه شــدند و قابلیــت  ب

کنتــرل از راه دور را به دســت آوردنــد«.
وی  بــا بیــان این کــه بدیــن ترتیــب در 
ــوری در  ــی مان ــز حفاظت ــوع ۷۷ تجهی مجم
ســطح شــرکت، قابلیــت اتوماســیون و کنتــرل 
ــن  ــزود: »هم چنی ــدند، اف از راه دور را دارا ش
ــد  ــدود ۵0 کلی ــت ح ــدت وضعی ــن م در ای
شــرکت  ســطح  در  مانــوری  حفاظتــی 
ــکاری  ــا هم ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
بــرق شهرســتان ها،  توزیــع  مدیریت هــای 
اشــکاالت و معایــب ایــن تجهیــزات رفــع 
شــد به نحــوی کــه تجهیــزات مذکــور امــکان 
ــد«. ــدا نماین ــکادا را پی ــامانه اس ــه س اتصــال ب

ــری  ــا پیگی ــن ب ــه داد: »هم چنی ــی ادام نظام
ــع  و دســتور مدیرعامــل و مدیریت هــای توزی
دســتگاه   ۲۲ تعــداد  شهرســتان ها  بــرق 
ــداری و در  ــد خری ــوردار جدی ــیونر موت سکس
شــبکه فشــار متوســط اســتان لرســتان نصــب 

ــدند«. ش

تشریح فعاليت های امور دیسپاچينگ 
شركت توزیع برق لرستان
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ــا  مدیــر دفتــر امــور پشــتیبانی بــرق اســتان لرســتان ب
ــی  ــرکت وظایف ــر ش ــی ه ــور بازرگان ــه ام ــان این ک بی
ــی  ــروش، ارزیاب ــد وف ــون خری ــدی هم چ ــم و کلی مه
تامین کننــدگان، پیگیــری قراردادهــا، رســیدگی بــه 
ــت مشــتری گرایی برعهــده  ــا محوری ــور مشــتریان ب ام
دارد، اظهــار داشــت:  »بعضــًا حتــا در شــرکت های 
در  را  شــرکت  تبلیغاتــی  برنامه هــای  خصوصــی، 
جهــت تصویــر مناســب از شــرکت در بیــن مشــتریان، 
ــًا ایجــاد فرصت هــای  ــزی اســتراتژیک و نهایت برنامه ری

ــده دارد«. ــرکت را برعه ــرای ش ــب ب ــی مناس رقابت
ــمه ای  ــم ش ــر بخواهی ــه داد: »اگ ــی ادام ــادی میرزای ه
از وظایــف اصلــی را برشــماریم می تــوان نظــارت 
ــد  ــوص خری ــی درخص ــح و بازاریاب ــرای صحی ــر اج ب
پروژه هــا،  بــرای  اثربخــش  محصــوالت  به موقــع 
ــام وارد  ــن اق ــا و هم چنی ــاد قرارداده ــر انعق ــارت ب نظ
ــتراتژیک  ــزی اس ــزی، برنامه ری ــار مرک ــه انب ــده ب ش
نســبت بــه جســت وجوی تامین کننــدگان جدیــد و 
رتبه بنــدی آن هــا، تدویــن برنامه ریــزی خریدهــای 
آن هــا،  بــرروی  الزم  تغییــرات  انجــام  و  فصلــی 
ــی  ــت مال ــه معاون ــده ب ــن ش ــای تدوی ــال برنامه ه ارس
ــرا  ــد و اج ــت تائی ــل جه ــت عام ــتیبانی و مدیری و پش
ــه کارهــا در  ــره تدارکاتــی و خاصــه انجــام کلی در دای

ــود«. ــوان نم ــرکت عن ــح ش ــتای مصال راس
وی در ادامــه فعالیت هــای ســه ماهه چهــارم ســال 
۱۴۰۰ را این گونــه عنــوان کــرد: »امــور تــدارکات 
ــب  ــود را در قال ــاش خ ــام ت ــرکت تم ــتیبانی ش و پش
محــل  از  )خریدهــای  مصــوب  طرح هــای  خریــد 
عــوارض بــرق۱۴۰۰( و اختصاصــی طــرح بهارســتان که 
در عملیــات اجرایــی در طــی یک ســال گذشــته قطعــًا در 

نــرم افــزار ســامانه تــدارکات الکترنیکــی دولــت )ســتاد( 
نیــز ثبــت و لحــاظ گردیــده بــه انجــام رســانده اســت 
ــفاف  ــتوار و ش ــی اســت اس ــود گام ــم خ ــن مه ــه ای ک

خریدهــای  اجــرای  راســتای  در 
شــرکت توزیــع بــرق 

ــه  ــتان ک اس
ز  ا

اهمیــت 
نیــز  باالئــی 

می باشــد،  برخــودار 
نمایندگــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان 

ــی  ــای تجمیع ــن جهــت خریده ــوان شــرکت معی به عن
بابــت اجنــاس مهــم و تاثیرگــذار شــبکه بــرق ازجملــه 
ــور  ــه ۴ کش ــدار در منطق ــود نگه ــای خ ــواع کابل ه ان
ــط  ــر توس ــدار ۲۲۰۰ کیلومت ــه مق ــرارداد آن ب ــه ق ک
ــتن  ــت داش ــت، در دس ــده اس ــد گردی ــور منعق ــن ام ای
خریدهــای عمــده تجمیعــی دیگــری نیــز موجــود اســت 
ــت  ــام اس ــال انج ــرارداد در ح ــرای ق ــد اج ــه فرآین ک
ــوری، پشــتیبانی و  ــواع تجهیــزات مان ــد ان ــه خری ازجمل
پیگیــری عملیــات تدارکاتــی پــس از مناقصــه عمومــی 
و انعقــاد قــرارداد و تکمیــل اســناد مثبتــه و ارســال بــه 

ــرکت  ــرف ش ــه از ط ــت وج ــت پرداخ ــی جه ــور مال ام
ــامل  ــرداز ش ــد کارپ ــه خری ــوط ب ــور مرب ــر و ام توانی
خریدهــای متوســط و جزیــی کــه در ایــن راســتا 
در  بخــش  ایــن  فعالیت هــای 
رســاندن  به موقــع 
س  جنــا ا

ــفارش شــده  س
در  مهمــی  اثربخشــی 

دارد«. شــرکت 
ایــن  گذشــته  ســه ماهه  »در  داد:   ادامــه  میرزایــی 
شــرکت تعــداد ۱۱ مناقصــه عمومــی کــه شــامل 
خریــد انــواع تجهیــزات برقــی و امــور خدماتــی ازجملــه 
مناقصــات خدمــات نیــروی انســانی، اپراتورهــای ۱۲۱، 
اتفاقــات و عملیــات، نظافــت و باغبانــی، سیســتم 
مکانیــزه مشــترکین و فراخــوان انتخــاب مشــاوره 
ــش  ــرارداد پی ــاد ق ــاغ و انعق ــه اب ــا مرحل ــد ت می باش
بــرده اســت، برگــزاری اســتعام های مربــوط بــه بیمــه 
ــه  ــرکت و بیم ــای ش ــه خودروه ــث و بدن ــخص ثال ش
ــئولیت  ــش و مس ــاختمان پای ــرقت س ــوزی و س آتش س

ــایر  ــی و س ــان خدمات ــال کارکن ــران در قب ــی مدی مدن
مــوارد بیمــه ای از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک 
دولــت انجــام داده اســت، خریدهــای متوســط و جزیــی 
ــد  ــرکت می باش ــراری ش ــای اضط ــامل خریده ــه ش ک
ــای  ــت از پروژه ه ــره در جهــت حمای ــداد 7۴ فق ــه تع ب
در دســت اقــدام علی الخصــوص نیــاز اصلــی مشــترکان 
بــرق اعــم از کابل هــا و کنتــور و متعلقــات آن و 
هم چنیــن خریــد تعــداد ۱8۰۰ اصلــه انــواع پایــه 
ــای  ــت پروژه ه ــر جه ــه اخی ــه ماه ــی س ــی در ط بتون
ــر  ــنایی معاب ــزات روش ــه تجهی ــد کلی ــازی و خری بهس
جهــت بهســازی شــبکه های موجــود و انعقــاد قــرارداد 
هــرس و شــاخه زنی درختــان در ســطح شهرســتان 

خرم آبــاد و بروجــرد«.
ــزود:  ــتان اف ــرق لرس ــتیبانی ب ــور پش ــر ام ــر دفت مدی
»فــروش و یــا برگــزاری مزایــده خودروهــای فرســوده 
و کاالهــای اســقاط کــه در هــر ســال عملیــات اجرایــی 
آن در امــور بازرگانــی )پشــتیبانی( شــرکت انجــام 
بازرســی  و  مرکــزی  انبــار  آماده ســازی  می گیــرد، 
ــت  ــتان ها جه ــرق شهرس ــع ب ــت توزی ــار مدیری از انب
رفــع مغایــرت و انبارگردانــی ســالیانه شــرکت در پایــان 
اســفندماه ســال جاری، انجــام کلیــه اســتعام ها و 
ــراداد  ــاد ق ــه انعق ــا مرحل ــی آن ت ــد قانون ــرای فرآین اج
در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت و انعقــاد 
قراردادهــای مطالعاتــی و مشــاوره و ســامانه پیــام 
کوتــاه در ســه ماهه زمســتان و شــرکت در مزایــده 
ــد ســاختمان واقــع  اداره کل دام پزشــکی اســتان و خری
در روســتای عدل آبــاد شهرســتان سلســله جهــت 
محــور قایــی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک 

ــت«. دول

عملکرد دفتر امور پشتيبانی شركت توزیع در زمستان 1400

ــع  ــرکت توزی ــی ش ــاه و کارگزین ــر اداره رف مدی
ــن  ــات ای ــه اقدام ــی ب ــتان در گزارش ــرق لرس ب
دفتــر در ســه ماهه پایانــی ســال 1400 پرداخــت 
و  »پیگیــری  برشــمرد:  این گونــه  را  آن هــا  و 
پرداخــت هزینــه مهــد کــودک بــه همــکاران خانم 
رســمی، پیگیــری و رفــع کســری ســوابق بیمــه ای 
همــکاران، پیگیــری پرداخــت رفاهیــات پرســنل 
کمیته هــای  برگــزاری  شــرکتی،  و  رســمی 
درمــان جهــت رفــع مشــکالت درمانــی همــکاران، 
ــان همــکاران  ــری و پرداخــت فرانشــیز درم پیگی
جانبــاز و خانــواده معظــم شــهدا، پیگیــری و 
صعب العــالج،  بیمــاران  هزینه هــای  پرداخــت 
ــکاران  ــتگی هم ــت بازنشس ــزارش وضعی ــه گ ارائ
ــر،  ــرکت توانی ــه ش ــه ب ــورت ماهیان ــمی به ص رس
کار  درخواســت های  بررســی  و  ســاماندهی 
و بایگانــی بــه روز آنــان و بررســی و انجــام و 
ــت  ــت دریاف ــکاران جه ــت هم ــری درخواس پیگی
ســقف اضافــه کار ســال آخــر خدمــت همــکاران 

ــمی«. رس
این گونــه  را  اقدامــات  امیــدی ســایر  محمــد 
عنــوان کــرد: »انجــام کلیــه امــورات بازنشســتگان 
همــکاران  بازنشســتگی  مراحــل  پیگیــری  و 
ــت  ــیان جه ــرکت پارس ــا ش ــکاری ب رســمی، هم
ــیان،  ــای پارس ــکالت کارت ه ــع مش ــدرو و رف ص

پیگیــری و انجــام کلیــه امــورات مربــوط بــه 
ــری  ــاغلین، پیگی ــتگان و ش ــر بازنشس ــه عم بیم
اتوماســیون اداری و ســاماندهی نامه هــای ارجــاع 
ــکاران  ــدی هم ــت عائله من ــی وضعی ــده، بررس ش
ــری  ــی، پیگی ــه کارگزین ــزارش ب ــه گ ــرای ارائ ب
ــه  ــر و حادث ــان و عم ــای درم ــت قرارداده وضعی
ــری و  ــارت و پیگی ــر، نظ ــرکت های بیمه گ ــا ش ب
تحویــل بــه موقــع اســناد پزشــکی همــکاران بــه 
شــرکت بیمــه طــرف قــرارداد، تعویــض و صــدور 
 ۲ معرفــی  همــکاران،  درمانــی  دفترچه هــای 

درصــد از همــکاران واجــد شــرایط جهــت انجــام 
ارتودنســی، پیگیــری و صــدور اســناد و فرم هــای 
بیمارســتانی و ثبــت هزینه هــای درمانــی پرســنل 

ــرق«. ــی ش ــتم طالی در سیس
ــز  ــرد را نی ــات و عملک ــایر اقدام ــه س وی در ادام
ــورت  ــه ص ــرد: »ارائ ــریح ک ــر تش ــرح زی ــه ش ب
توانیــر  شــرکت  بــه  درمانــی  وضعیت هــای 
به صــورت ماهانــه بــا همــکاری امــور مالــی، 
ــان و  ــری جهــت پرداخــت حــق بیمــه درم پیگی
ــرارداد،  ــرف ق ــه ط ــرکت بیم ــه ش ــر ب ــه عم بیم
ــداد  ــی تع ــای احتمال ــع مغایرت ه ــری و رف پیگی
ــا  ــا ب ــل آن ه ــت تکف ــراد تح ــدگان و اف بیمه ش
یبمــه و امــور مالــی شــرکت، صــدور معرفی نامــه 
ــگاه های  ــتفاده از فروش ــت اس ــکاران جه ــه هم ب
معرفــی  اقســاطی،  خریــد  و  قــرارداد  طــرف 
همــکاران بــه بیمــه طــرف قــرارداد جهــت صــدور 
به صــورت  بدنــه  و  ثالــث  شــخص  بیمه نامــه 
ــواده همــکاران فــوت شــده  اقســاط، معرفــی خان
بازنشســته جهــت دریافــت غرامــت بیمــه عمــر، 
فرم هــای  ســالیانه  تکمیــل  و  تهیــه  ارســال، 
ــه  ــت ارائ ــتگان جه ــر بازنشس ــه عم ــع بیم ذی نف
بــه بیمه گــر طــرف قــرارداد و هماهنگــی بــا 
مســئولین درمــان شهرســتان ها و رفــع مشــکالت 

ــرارداد«.  ــرف ق ــه ط ــا بیم ــا ب آن ه

عملکرد اداره رفاه و كارگزینی شركت توزیع برق لرستان

مدیریــت  دفتــر  مدیــر 
توزیــع  شــرکت  مصــرف 
اقدامــات  اســتان  بــرق 
مصــرف  مدیریــت  دفتــر 
را   ۱۴۰۰ زمســتان  در 
عنــوان  ذیــل  شــرح  بــه 
ــات  ــزاری جلس ــرد: »برگ ک
ــرف و  ــت مص ــه مدیری کمیت
پیــک  جهــت  پیک ســایی 
بــار ۱۴۰۱، تهیــه لــوح تقدیر 

ــه  ــار تابســتان، تهی ــک ب ــکار در پی ــع هم جهــت صنای
ــترکین  ــوزش مش ــرای آم ــرف ب ــیله مص ــدول وس ج
خانگــی در جهــت بهینه ســازی مصــرف، عقــد قــرارداد 
پشــتیبانی ســامانه مدیریــت پیــک بــار )ســمپ(، بازدیــد 
ــتان و  ــک زمس ــش پی ــت کاه ــتانی از ادارت جه زمس
فــاز یــک هوشمندســازی موتورخانه هــای شــرکت 
توزیــع )ســتاد و مدیریت هــای توزیــع خرم آبــاد ۱ و 

.»)۲ و   ۱ بروجــرد  و   ۲
ــی  ــدول چگونگ ــح ج ــق در توضی ــتمی مطل ــاد رس قب
رعایــت الگــوی مصــرف نیــز گفــت: »پیش بینــی 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــترکین خانگ ــی مش ــرژی مصرف ان

ــرف در  ــیله- مص ــدول وس ج
ــق  ــرم و مناط ــای غیرگ ماه ه
)غیرگرمســیری(  عــادی 
و  آمــوزش  به منظــور  و 
ــترکین  ــه مش ــی کلی راهنمای
مدیریــت  بــرای  خانگــی 
و  مصــرف  بهینه ســازی  و 
ــه  ــاع از این ک ــن اط هم چنی
ــی و در  ــایل برق ــه وس ــا چ ب
چــه مــدت زمانــی چقــدر 
ــه  ــدول تهی ــن ج ــود ای ــرف می ش ــرژی( مص ــرق )ان ب

گردیــده اســت«.
ــه  ــه در رابط ــکاتی ک ــی از مش ــه داد: »یک وی ادام
ــوزش  ــدم آم ــود دارد ع ــی وج ــرق خانگ ــرف ب ــا مص ب
و نحــوه اســتفاده از وســایل و زمــان اســتفاده از آن هــا و 
ــذا ایــن دفتــر  مقــدار بــرق مصرفــی آن هــا می باشــد ل
ــتای  ــن در راس ــدف و هم چنی ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ب
خصــوص  در  نیــرو  وزرات  و  توانیــر  برنامه هــای 
ــدار مصــرف  ــد مشــترکین از نظــر مق دســته بندی جدی
ــوده  ــرف نم ــیله- مص ــدول وس ــه ج ــه تهی ــدام ب اق

ــت«. اس

اقدامات دفتر مدیریت مصرف شركت توزیع برق لرستان
ــرق  ــی ب ــط عموم ــر رواب مدی
ــی  ــه گزارش ــا ارائ ــتان ب لرس
ــن  ــرد ای ــریح عملک ــه تش ب
پایانــی  دفتــر در ســه ماهه 
و  پرداخــت   ۱۴۰۰ ســال 
ــترده  ــکاری گس ــت: »هم گف
اطــاع  مهــم  مراجــع  بــا 
رســانی اســتانی موجــب شــد 
ــریع  ــی س ــا آگاهی بخش ــا ب ت
زمســتانی  مشــترکین،  بــه 

بــدون خاموشــی را در اســتان ســر کنیــم«.
ســعید دولتشــا در ادامــه بــه گوشــه ای از فعالیت  هــای ایــن 
دفتــر اشــاره کــرد و آن هــا را این گونــه برشــمرد: »پخــش 
پیام هــای بازرگانــی از صداوســیمای اســتان، تبلیغــات 
ــترابورد و  ــت- اس ــر- تراک ــامل بن ــی ش ــترده محیط گس
ــش  ــرف در بخ ــت مص ــای مدیری ــام مانوره ــورد، انج بیلب
در  معاونیــن  و  مدیرعامــل  حضــور  تجــاری،  و  اداری 
ــر اســتان و حضــور  ــژه شــبکه خب بخــش گفت وگــوی وی
در برنامه هــای رادیویــی جهــت راه کارهــای مدیریــت 
ــورت  ــان به ص ــل و کارشناس ــد مدیرعام ــرف،  بازدی مص
ــد از ســاختمان هایی  ــن بازدی ســرزده از مشــاغل و هم چنی

ــار از  ــک ب ــان پی ــه در زم ک
ــتفاده  ــد اس ــش از ح ــور بی ن
می نماینــد نیــز از اقدامــات 
عمومــی  روابــط  حــوزه 

می باشــد«.
این کــه  بیــان  بــا  وی 
تشــکیل  مــدت  ایــن  در 
ــرف  ــت مص ــروه مدیری کارگ
ــات  ــم جلس ــزاری منظ و برگ
راه کارهــا،  ارائــه  جهــت 
و  محبــوب  و  شــده  شــناخته  چهره هــای  از  اســتفاده 
هم چنیــن اســتفاده از توانایــی باگرهــای معــروف جهــت 
ارائــه راه کارهــای مدیریــت مصــرف و تقدیــر از مشــترکین 
ــوان  ــم، عن ــام داده ای ــاب را انج ــرف و خوش حس کم مص
کــرد: »بــه روز بــودن ســایت شــرکت و پوشــش گســترده 
ــورت  ــرکت به ص ــایت ش ــانی ها در س ــاع رس ــار و اط اخب
ــرکت و  ــایت ش ــت درج در س ــتر جه ــه پوس ــه، تهی روزان
اســتفاده گســترده در بریــده جرایــد سراســر اســتان، بازدیــد 
ــرکت و  ــیج ش ــکاری بس ــا هم ــتان ب ــر اس از ادارات سراس
مدیریــت مصــرف گوشــه ای دیگــر از فعالیت هــای روابــط 

بوده انــد«. عمومــی 

فعاليت های روابط عمومی شركت توزیع برق استان لرستان 

مدیرعامــل بــرق لرســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: »بــا 
ــی  ــه بحران ــتان در منطق ــتان لرس ــه اس ــه این ک ــه ب توج
کشــور از حیــث  بایــای طبیعــی قــرار دارد. از نظــر 
شــرایط جغرافیایــی نیــز لرســتان یــک اســتان کوهســتانی 
بــوده لــذا پرســنل شــرکت در مواقــع بحــران بــا مشــکل 
ارتبــاط بی ســیمی روبــه رو می شــوند، لــذا به منظــور 
خدمات رســانی بهتــر در مواقــع ضــروری و زمان هــای 
ــه ای  ــا هزین ــرکت ب ــن ش ــل ای ــد غیرعام ــران و پدافن بح
ــد  ــه خری ــادرت ب ــال مب ــون ری ــر چهــار هــزار میلی ــغ ب بال
یــک دســتگاه مونوپــل نمــوده کــه بــر روی یــک دســتگاه 

ــده اســت«. ــزدا نصــب گردی ــت م وان
این کــه  بــه  توجــه  »بــا  افــزود:  خودنیــا  فریــدون 
جابه جایــی آن بســیار راحــت اســت به منظــور رفــع ضعــف 
ــران  ــان بح ــور در زم ــای صعب العب ــیگنال دهی در جاه س
در محــل حادثــه قــرار می گیــرد و ضعــف ســیگنال 
ارتباطــات  و  می ســازد  برطــرف  را  آمــده  به وجــود 

می گــردد«. برقــرار  پایــدار  به صــورت  بی ســیمی 
وی گفــت: »از مزایــای اســتفاده از دســتگاه مونوپــل 
می تــوان بــه جابه جایــی آســان، اســتحکام مناســب، 
ــاره  ــرات آن اش ــهولت در تعمی ــی و س ــور عال ــدرت مان ق

ــرد«. ک
ــا  ــتان ب ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــه داد: »ش ــا ادام خودنی
خریــد ایــن تجهیــز جــز    اولیــن شــرکت های توزیــع 
ــز  ــز ارتباطــی مجه ــه تجهی ــه ب ــود ک ــرق کشــور می ش ب

می گــردد«.

تجهيز شركت توزیع برق لرستان 
به دستگاه مونوپل
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ــوزه  ــات انجــام شــده در ح ــتان در خصــوص اقدام ــرق لرس ــع ب ــات مشــترکین شــرکت توزی ــروش و خدم ــاون ف مع
فــروش انــرژی و وصــول مطالبــات اظهــار داشــت: »بــا توجــه بــه این کــه اصلی تریــن منبــع تامیــن اعتبــار در ســطح 
شــرکت های توزیــع وصــول مطالبــات انــرژی بــرق می باشــد، برنامه ریــزی مــدون جهــت بــاال بــردن درصــد وصــول 

در ســطح معاونــت فــروش و خدمــات مشــترکین انجــام شــده اســت«.
ــت  ــد جه ــوب جدی ــای مص ــال نرخ ه ــمرد: »اعم ــه برش ــوص را این گون ــن خص ــه در ای ــورت گرفت ــات ص وی اقدام
ــه جهــت  ــان ممکــن، صــدور صورت حســاب ماهیان ــن زم ــی و ســایر مصــارف در کمتری ــه خانگــی، عموم ســه تعرف
ــودن و گســتردگی  ــور ب ــه صعب العب ــه ب ــا توج ــد و ب ــت نکردن ــوی مصــرف را رعای ــه الگ ــر مصــرف ک مشــترکین پ
ــاب های  ــدور صورت حس ــت ص ــرکت جه ــن ش ــتان در ای ــل زمس ــی در فص ــکات اقلیم ــتان و مش ــی اس جغرافیای
ــادر  ــا ص ــاب آن ه ــه صورت حس ــت و بافاصل ــام از راه دور قرائ ــور فه ــتگاه کنت ــکل ۵۰۶۰ دس ــع مش ــه و رف یک ماه
ــا  ــی صــادر شــود و ب ــل و صورت حســاب واقع ــه حداق ــر ب ــت کمت ــدام باعــث شــد خطــای قرائ ــن اق ــه ای ــد ک گردی
تــاش همــکاران در پایــان اســفندماه قرائــت تعــداد ۳۵۰۰ دســتگاه کنتــور فهــام مســتقیم دیگــر از راه دور اضافــه و 

ــود«. ــادر می ش ــه ص ــا بافاصل ــاب آن ه صورت حس
ــرای  ــع اشــاره کــرد و گفــت: »ب ــه برگــزاری اولیــن دوره ممیــزی مدیریت هــای توزی ــاری در ادامــه ب ــون بختی همای
ــوازم اندازه گیــری در ســطح مدیریت هــای  ــار یــک دوره ممیــزی یــک روزه از ادارات خدمــات مشــترکین و ل اولیــن ب
توزیــع شهرســتان ها توســط کارگروهــی متشــکل از همــکاران ایــن معاونــت برگــزار گردیــد و ضمــن شناســایی نقــاط 
ــا  ــتورالعمل ها و آئین نامه ه ــح دس ــرای صحی ــوزش و اج ــت آم ــی در جه ــات مطلوب ــنل، اقدام ــف پرس ــوت و ضع ق
صــورت پذیرفــت. هم چنیــن در جهــت تقویــت اجــرای صحیــح فرآیندهــای مربــوط بــه خدمــات مشــترکین و لــوازم 
اندازه گیــری ایــن معاونــت در نظــر دارد مرحلــه دوم ممیــزی را بــا حضــور مدیریت هــای توزیــع و به صــورت 

ــا بدیــن وســیله تبــادل اطاعــات بیش تــری بیــن نیروهــا صــورت پذیــرد«. چرخشــی انجــام دهــد ت
وی برگــزاری کاس هــای آموزشــی جهــت راه انــدازی نرم افــزار تحــت وب سیســتم جامــع مشــترکین را دیگــر اقــدام 
ــرق لرســتان در نظــر دارد اقــدام  ــع ب ــه این کــه شــرکت توزی ــا عنایــت ب ــد و تصریــح کــرد: »ب ــه خوان صــورت گرفت
بــه اجــرای نرم افــزار سیســتم جامــع مشــترکین تحــت وب نمایــد، در همیــن راســتا اقــدام بــه برگــزاری کاس هــای 
حضــوری و مجــازی جهــت آمــوزش پرســنل فعــال در بخــش فــروش انشــعاب نمــود و هم چنیــن در اولیــن فرصــت 

پــس از فراهــم شــدن شــرایط نرم افــزار در ســطح شــرکت جــاری خواهــد شــد«.

اقدامات معاونت فروش و خدمات مشتركين برق لرستان

کــردی،  آرش 
شــرکت  مدیرعامــل 
پیــام  در  توانیــر 
خطــاب  نــوروزي 
پرســنل صنعــت  بــه 
از  تقدیــر  بــا  بــرق، 
ــن  ــگران ای ــه تاش هم
ــرد:  ــد ک ــت، تاکی صنع
»بایــد خــود را بــراي 
ــاده  ــتان ۱۴۰۱ آم کارس

. » کنیــم
پایــگاه  گــزارش  بــه 
خبــري توانیــر،  در ایــن 

ــت: ــده اس ــام آم پی
فرارســیدن ســال نــو فصــل رویــش طبیعــت را بــه همــه 
ــک  ــور تبری ــرق کش ــار ب ــت پرافتخ ــان صنع سخت کوش
ــرق  ــت ب ــت صنع ــه گذش ــالي ک ــم. در س ــرض مي نمای ع
ــود. از  ــه ب ــي مواج ــل توجه ــیب هاي قاب ــراز و نش ــا ف ب
ــد  ــا و رش ــاري کرون ــري بیم ــداوم همه گی ــا ت ــي ب طرف
چشــم گیر تقاضــاي مصــرف بــرق، فاصلــه قابــل توجهــي 
بیــن نیــاز مصــرف و ظرفیــت تولیــد بــرق ایجــاد گردیــد 
ــا کاهــش حجــم تولیــد نیروگاه هــاي  و از طرفــي دیگــر ب
برق آبــي و گرمــاي کم ســابقه در کشــور، شــرایط ناتــرازي 
ــا  ــاد. ام ــاق افت ــرق در دوران اوج مصــرف اتف ــن ب در تأمی
ــا  ــراه ب ــئولیت پذیري هم ــد و مس ــي، تعه ــو همدل در پرت
تــاش مضاعــف و قابــل تقدیــر تمامــي همــکاران صنعــت 
بــرق، بــا وجــود محدودیــت ایجاد شــده، از شــرایط ســخت 

ــم. تابســتان عبــور کردی
ــا بهره منــدي  امــا در ادامــه بــه لطــف خداونــد متعــال و ب
ــاش  ــي و ت ــزي اصول ــا برنامه ری ــته، ب ــارب گذش از تج
ــته و  ــش پیوس ــان و کوش ــران و متخصص ــت مدی و هم
ــوان  ــرق به عن ــت ب ــدوم صنع ــان خ ــي کارکن ــده تمام ارزن
ــدس  ــام مق ــره نظ ــازندگي در پیک ــعه و س ــاي توس زیربن

اســامي،  جمهــوري 
ــاي  ــه واقعیت ه ــا ب تهدیده
روشــن بــدل شــد و بــا عبور 
 ۱۴۰۰ ســرد  زمســتان  از 
بــرگ  خاموشــي،  بــدون 
زریــن دیگــري بــه دیباچــه 
ــت  ــن صنع ــار ای ــر افتخ پ

ــد. ــزوده ش اف
را  خــود  کــه  اکنــون 
 ۱۴۰۱ کارســتان  مهیــاي 
اوج  نیازمنــد  مي نماییــم 
در  همدلــي  و  همراهــي 
ــت  ــاي صنع ــه عرصه ه هم
ــم  ــا بتوانی ــتیم ت ــرق هس ب
ــور  ــاب کمبودهــا و محدودیت هــا عب کشــور را از پیــچ و ت
ــار و  ــت ب ــق مدیری ــاي دقی ــراي برنامه ه ــا اج ــم و ب دهی
ــه  ــا و رو ب ــي پوی ــرق حرکت ــن ب ــل در تأمی ــي کام آمادگ
ــرایط  ــود، ش ــبکه و بهب ــداري ش ــظ پای ــراي حف ــو ب جل
بهبــود کیفیــت تأمیــن بــرق را بــراي مــردم شــریف ایــران 

ــم.  ــا کنی ــامي مهی اس
این جانــب اطمینــان دارم بــا روحیــه جهــادي و خودبــاوري 
ــد  ــد و متعه ــاني کارآم ــرمایه هاي انس ــدي از س و بهره من
ایــن صنعــت بــا همراهــي مــردم و اجــراي دقیــق 
و  مطلــوب  افق هــاي  بــه  راهبــردي،  برنامه هــاي 
درخشــان در عرصــه خدمت رســاني دســت یابیــم و شــاهد 
بالندگــي و موفقیــت روز افــزون کشــورمان و صنعــت بــرق 

ــیم. باش
این جانــب ضمــن عــرض تبریــک ایــن روزهــاي فرخنــده، 
ســالي پــر از برکــت، تندرســتي و بهــروزي را بــراي شــما 
ــد  ــدم و امی ــان آرزومن ــاي محترم ت ــکاران و خانواده ه هم
دارم در ســال جدیــد و آغــاز قــرن جدیــد شــاهد ســامتي، 
ــربلند  ــران س ــه ای ــن جامع ــي در بی ــادکامي و امیدآفرین ش

باشــیم.

صنعت برق خود را مهياي كارستان 1401 مي كند

اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان بــا بیــان این کــه مشــترکینی کــه در بــازه 
ــن  ــال ۱۴۰۰ اپلیکیش ــفندماه س ــت ۲۳ اس ــن لغای ۲۳ بهم
ــب  ــود نص ــراه خ ــی های هم ــر روی گوش ــن را ب ــرق م ب
ــد، در  ــتفاده کرده ان ــه اس ــن برنام ــات ای ــوده و از خدم نم
ــت:  ــار داش ــدند، اظه ــرکت داده ش ــی ش ــن قرعه کش ای
»ایــن رونــد در آینــده ادامــه خواهــد داشــت کــه موجــب 
ــتان در  ــری آن در اس ــن و فراگی ــب اپلیکیش ــرعت نص س

کوتاه تریــن زمــان خواهیــم بــود«.
ــن  ــرق م ــه اپلیکیشــن ب ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ــراه اســت،  ــع در گوشــی هم ــک شــرکت توزی ــع ی در واق
بیــان کــرد: »اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن مزایایــی ازجملــه 

ــوض و... دارد«. ــت قب ــت، پرداخ ــی در وق صرفه جوی
در ادامــه معاونــت خدمــات فــروش و مشــترکین شــرکت 
ــه  ــت: »خوش بختان ــز گف ــرق اســتان لرســتان نی ــع ب توزی
ــب  ــت نص ــی جه ــتقبال خوب ــته اس ــاه گذش ــک م در ی
ــا  ــد ب اپلیکیشــن صــورت گرفتــه کــه امیدواریــم ایــن رون

ــد«. ــته باش ــه داش ــری ادام ــرعت بیش ت س
همایــون بختیــاری افــزود: »در ایــن مرحلــه بــه 9۰ نفــر از 
مشــترکین کــه در یــک مــاه گذشــته اپلیکیشــن را نصــب 
ــزه  ــان جای ــون توم ــک میلی ــه ی ــد قرع ــه قی ــد ب کرده ان

نقــدی اهــدا شــد«.
وی تصریــح کــرد: »در ســال آینــده بــا حمایت هــای 
ــی  ــط عموم ــر رواب ــکاری دفت ــرکت و هم ــل ش مدیرعام
برنامه هــای متنوعــی در نظــر گرفتــه شــده کــه امیدواریــم 
در پایــان ســال آینــده بیــش از نیمــی از مشــترکین اســتان 

ــد«. ــتفاده نماین ــب و اس ــن را نص ــن اپلیکیش ای

قرعه كشی ۹0 جایزه یک ميليون 
تومانی در شركت برق لرستان

لــوازم  دفتــر  مدیــر 
لرســتان  بــرق  اندازه گیــری 
بــا بیــان این کــه براســاس 
دســتور توانیــر بــا موضــوع 
متقاضیــان  کنتــور  تهیــه 
مســتقیم  خریــد  به صــورت 
شــرکت  تولیدکننــدگان،  از 
جــزو  لرســتان  توزیــع 
در  رو  پیــش  شــرکت های 
ــار داشــت:  کشــور اســت، اظه
»در ادامــه اجــرای ایــن طــرح، 
ــات  ــای خدم ــی فرآینده تمام
ــا  ــی ی ــه متقاض ــترکین ک مش
مشــترک ملــزم بــه تامیــن 

لــوازم اندازه گیــری باشــد، ماننــد خریــد انشــعاب، 
افزایــش و کاهــش انشــعاب، تعویــض کنتــور و ...، 
ــور به صــورت خــودکار و مســتقیم  ــد کنت ــات خری عملی
ــد،  ــورد تائی ــده م ــی از تامین کنن ــود متقاض ــط خ توس
تمــام  در  حاضــر  حــال  در  کــه  می گیــرد  انجــام 
ــه روش مســتقیم  ــور ب ــه کنت ــع تهی مدیریت هــای توزی
ــتگاه  ــداد ۴۶8۴ دس ــون تع ــا کن ــرد و ت ــورت می گی ص
کنتــور بــه روش مســتقیم خریــداری و بــرای متقاضیــان 

نصــب شــده اســت«.
ــاه  ــان بهمن م ــا پای ــرد: »ت ــح ک ــوان تصری ــن ت بهم
ــور  ــتگاه کنت ــزار و ۴۴۰ دس ــداد ۱۰9 ه ــال۱۴۰۰ تع س
تک فــاز و ۲ هــزار و ۴۱۲ دســتگاه کنتــور ســه فاز 
مســتقیم و ۶ هــزار و 8۵۱ دســتگاه کنتــور ســه فاز 
دیمانــدی مــورد تســت و بازرســی قــرار گرفته انــد کــه 
ــداد 7۱۰۶  ــد، تع ــن فرآین ــی ای ــتا و ط ــن راس در همی
مــورد دســت کاری و کنتــور معیــوب عــادی و دیمانــدی 
شناســایی شــده کــه تعویــض و اصــاح شــده اند. 
ــداد ۳8۰۵  ــون تع ــا کن ــاه ت ــدای آذرم ــن از ابت هم چنی
ــوع  ــراژ، ن ــدرت، آمپ ــر ق ــر از نظ ــور معاب ــتگاه کنت دس
ــان در محــل و  ــس جری ــب تران ــور، اصــاح ضرای کنت
سیســتم جامــع خدمــات مشــترکین ســاماندهی گردیــده 

اســت«.
فعالیت هــای  تمامــی  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مربــوط بــه نصــب و اصــاح لــوازم اندازه گیــری 
ــکار واگــذار شــده اســت،  ــه پیمان به صــورت متمرکــز ب
افــزود: »تعــداد ۱۳ هــزار و ۱۵۲ دســتگاه کنتــور 
ــد شــهری و روســتایی،  ــاز جهــت انشــعابات جدی تک ف
تعــداد ۱۲۶۰ دســتگاه کنتــور ســه فاز جهــت انشــعابات 

جدیــد شــهری و روســتایی و 
ــاز/ ــای تک ف ــض کنتوره تعوی

ســه فاز شــهری و روســتایی بــه 
ــتگاه  ــب ۵۶۵۱ و ۱۱۳ دس ترتی
ــم از  ــات اع ــایر خدم ــوده و س ب
جابه جایــی  کابــل،  تعویــض 
کنتــور، تعویــض تختــه و ... 
و  اســت  بــوده  مــورد   7۲۴۴
ــاه ۱۴۰۰  ــن م ــان بهم ــا پای ت
ــه روز  نصــب انشــعابات جدیــد ب

می باشــد«.
»تعویــض  داد:  ادامــه  تــوان 
و  معیــوب  کنتورهــای 
توانیــر  طــرح  دســت کاری 
می باشــد کــه تــا کنــون تعــداد ۱۰ هــزار و ۴7۶ 
شــده اند.  معیــوب  کنتورهــای  جایگزیــن  دســتگاه 
ــای  ــض کنتوره ــی تعوی ــث اثربخش ــن در بح هم چنی
ــال ۱۴۰۰،  ــه س ــات ۱۱ ماه ــش تلف ــوب در کاه معی
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان عملکــرد مطلوبــی 

اســت«. داشــته 
ــت  ــای در دس ــی از برنامه ه ــه یک ــان این ک ــا بی وی ب
ــای  ــد کنتوره ــش درص ــام، افزای ــوزه فه ــدام در ح اق
قرائــت  طرح هــای  در  اســتفاده  به منظــور  آنایــن 
و  بــار  پیــک  کاهــش  معابــر،  مدیریــت  راه دور،  از 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: »ب ــد، گف ــرف می باش ــت مص مدیری
ــس از  ــل پ ــتور مدیرعام ــا دس ــوع و ب ــت موض اهمی
ــد  ــی چن ــازه زمان ــک ب ــه در ی ــات اولی بررســی و اقدام
ــه 8۰  ــری کنتورهــای فهــام ب ماهــه، درصــد رؤیت پذی
درصــد رســیده اســت و البتــه در برخــی انشــعابات بــه 
ــی آن مناطــق  ــاخت مخابرات ــود زیرس ــدم وج ــل ع دلی
ــرور  ــور و س ــن کنت ــی بی ــه ارتباط ــون هیچ گون ــا کن ت

ــت«. ــده اس ــرار نش ــه برق مربوط
مدیــر دفتــر لــوازم اندازه گیــری بــرق لرســتان در 
ــون  ــان خاطرنشــان کــرد: »در راســتای اجــرای قان پای
بودجــه ۱۴۰۰ بنــد د تبصــره ۱۵ تــا کنــون و از محــل 
ــاز  ــور تک ف ــتگاه کنت ــداد ۲۰۰۰ دس ــی، تع ــع داخل مناب
ــاز پرمصــرف  ــاری تک ف ــترکین تج ــرای مش ــام۱ ب فه
ــرای  ــام۱ ب ــه فاز فه ــور س ــتگاه کنت ــداد ۱۳۰ دس و تع
ادارات ســطح اســتان تعویــض شــده اســت کــه 
ــوع کنتورهــا  ــن ن ــوان از قابلیت هــای از راه دور ای می ت
ــتفاده  ــار ۱۴۰۱ اس ــک ب ــت پی ــای مدریری در برنامه ه

ــود«. نم

تشریح عملکرد دفتر لوازم اندازه گيری شركت توزیع برق لرستان

ــث،  ــزرگ مبع ــد ب ــرا رســیدن عی به مناســبت ف
ســال روز برگزیــده شــدن حضــرت محمــد 
ــان  ــالت پیام  رس ــاز رس ــری و آغ ــه پیامب )ص( ب
ــو  ــنل عض ــی از پرس ــی جمع ــت و مهربان محب
بســیج مهندســین صنعتــی شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان لرســتان مبــادرت بــه 

نمودنــد. کوه پیمایــی 
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بســیج  اعضــای  لرســتان؛  بــرق  نیــروی 
مهندســین صنعتــی شــرکت توزیــع نیــروی 
ــه سرپرســتی مهنــدس  ــرق اســتان لرســتان ب ب
ورزش  انجمــن  دبیــر  شــمس،  مســعود 
ــه ۲1۵0  ــه قل ــتان ب ــران اس ــوردی کارگ کوهن
اســپیکوه خرم آبــاد صعــود  ورطــاق  متــری 

کردنــد.
ــال  ــد س ــمس متول ــعود ش ــت، مس ــی اس گفتن
1۳۵1 دانش آموختــه حقــوق کارشناســی ارشــد 
ــط  ــال محی ــورد و فع ــی، کوه ن ــوق خصوص حق
ــای  ــه قلعه ه ــود ب ــن صع ــش از ای ــتی پی زیس
ــتاد  ــاق، هش ــو، ورط ــن بران، کله جن ــبالن، س س

ــود. ــه کــرده ب ــو را تجرب پهل

صعود به قله ورطاق
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مدیریت توزیع

عملکرد زمستانی مدیریت توزیع برق1 شهرستان خرم آباد 
ــی  ــاد در گزارش ــتان خرم آب ــرق۱ شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــارم  ــه ماهه چه ــت در س ــن مدیری ــرد ای ــه عملک ــه ارائ ب

ســال ۱۴۰۰ پرداخــت و گفــت: »بــا آغــاز زمســتان و 
شــروع فصــل بــارش بــاران و بــرف باتوجــه بــه 

ــم  ــه به رغ ــورت گرفت ــع ص ــرات به موق تعمی
ــی  ــن خاموش ــب کمتری ــای مناس بارش ه
ــه مشــترکین تحــت پوشــش  ناخواســته ب
ــده اســت«. ــت اعمــال گردی ــن مدیری ای

مهــران امیــری افــزود: »عــاوه بــر ایــن 
ــه  ــت ب ــن مدیری ــوق ای ــدت ف ــی م در ط

منظــور تامیــن بــرق ســاکنین جدید مســکن 
ــه احــداث 8۰۰  ــدام ب مهــر در فازهــای ۱و۲ اق

ــر  ــی، ۲۱۰۰ مت ــط هوای ــار متوس ــبکه فش ــر ش مت
ــبکه فشــار  ــر ش ــی، ۲ کیلومت ــف زمین ــبکه فشــار ضعی ش
ــر و  ضعیــف هوایــی، ۱.۵ کیلومتــر شــبکه  روشــنایی معاب
نصــب تعــداد ۱۴۰ دســتگاه چــراغ معابــر بــا اعتبــاری بالــغ 

ــال نمــوده اســت«. ــون ری ــر ۵۵7۰ میلی ب
ــه  ــانی ب ــل برق رس ــت تکمی ــه جه ــان این ک ــا بی وی ب
ــداث ۴7۰۰  ــا اح ــت ب ــن مدیری ــرق ای ــد ب ــتاهای فاق روس
ــر شــبکه  ــر شــبکه فشــار متوســط و احــداث ۱۰۰۰ مت مت
فشــار ضعیــف هوایــی و نصــب ۴ دســتگاه پســت هوایــی 
۲۵ کیلوولــت آمپــر بــا اعتبــاری مبالــغ بــر 9۰۰۰ میلیــون 
ــرق  ــد ب ــتاهای فاق ــه روس ــانی ب ــه برق رس ــدام ب ــال اق ری
ــاران ۱و۲ و ســرکول بخــش سپیددشــت  ســیاور و دره ان
بیرانونــد نمــوده اســت،  و کبــوده حســن آباد بخــش 
ــی  ــوان کــرد: »در راســتای اجــرای طرح هــای تحقیقات عن
و همــکاری بــا دفتــر تحقیقــات شــرکت، طــرح تحقیقاتــی 
اصــاح فیــدر اللــه بــا اضافــه نمــودن برق گیــر و اصــاح 
ارت پســت های هوایــی موجــود بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۲۰ 
میلیــون ریــال در طــی مــدت فــوق انجــام شــده اســت«.

امیــری بــا اشــاره بــه این کــه بــه منظــور پیش بینــی رفــع 
ــی ســال ۱۴۰۱ و در ادامــه نصــب  افــت ولتاژهــای احتمال
پســت  هــای هوایــی در این راســتا طــی این مدت اقــدام به 

ــب  نص
۲۰۰، 7 دســتگاه پســت   ،۳۱۵ هوایــی 

۱۰۰، ۵۰ کیلوولــت آمپــر در نقــاط مختلــف شــهری 
ــال  ــون ری ــر ۶۰۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــتایی ب و روس
شــده اســت، تصریــح کــرد: »هم چنیــن بــه منظــور 
ــد  ــان جدی ــرق متقاضی ــن ب ــکان تامی ــدن ام ــم ش فراه
انشــعاب بــرق اقــدام بــه احــداث ۱۴۰۰ متــر شــبکه فشــار 
ضعیــف بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۲۰۰ میلیــون ریــال شــده 
ــای ۲۰  ــقوط تاوره ــری از س ــور جلوگی ــه منظ ــت و ب اس
ــه  ــدام ب ــر عوامــل جــوی اق ــه رازان در اث ــت منطق کیلوول
تعمیــر اساســی و اضافــه نمــودن نبشــی ۱۴ دســتگاه تــاور 
ــه  ــد ک ــال گردی ــون ری ــر ۱۶۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
موجــب پایــداری شــبکه و جلوگیــری از اعمــال خاموشــی 
ــده اســت«. ــوق گردی ــه ف ــه مشــترکین منطق ناخواســته ب

امیــری افــزود: »بــه منظــور فراهــم شــدن امــکان 
ــعاب و  ــات انش ــه اطاع ــترکین ب ــریع مش ــی س دسترس
ــا  ــن ب ــرق م ــه ب ــه از برنام ــتفاده بهین ــرق و اس ــور ب کنت
ــدام  ــت اق ــن مدیری ــمند ای ــی های هوش ــتفاده از گوش اس
بــه شــروع نصــب برچســب های شناســایی بــر روی 

ــفندماه  ــان اس ــا پای ــه ت ــوده ک ــترکین نم ــای مش کنتوره
ــد  ــه فرآین ــب و ادام ــوق نص ــب ف ــداد ۶۶9۲8 برچس تع
نصــب در حــال انجــام می باشــند کــه در طــی مــدت 
ــی  ــرق مصرف ــوض ب ــاح قب ــت اص ــوق و جه ف
ــزاری  ــا برگ ــتند ب ــاح داش ــه اص ــاز ب ــه نی ک
تعــداد  اصاحــات  کمیســیون  جلســه   9
تصمیــم  و  مطــرح  پرونــده  فقــره   ۲۰۱
ــداد  ــدت تع ــن م ــه شــد. در همی الزم گرفت
تغییرنــام داده شــد  ۵۵۰ فقــره پرونــده 
و تعــداد ۶۲۵ دســتگاه انشــعاب اعــم از 
دیمانــدی، خانگــی، عمومــی، کشــاورزی، 
ــداد 7۰8  ــی و ســایر مصــارف واگــذار و تع صنعت
ــن  ــت. هم چنی ــده اس ــب گردی ــور نص ــتگاه کنت دس
ــدی  ــادی و دیمان ــداد ۳۲۰۲ انشــعاب ع ــان تع ــن زم در ای
ــهود  ــعاب مش ــره انش ــداد ۱97 فق ــه تع ــده ک ــت گردی تس
و نامشــهود شناســایی کــه تعــداد ۳۵ فقــره انشــعاب 
غیرمجــاز بــه مجــاز تبدیــل گردیــد و تعــداد ۱۰۲ دســتگاه 

ــت«. ــده اس ــض ش ــت کاری تعوی ــوب دس ــور معی کنت
وی بــا بیــان ایــن کــه در طــی ایــن مــدت جهــت 
بــه  ناخواســته  خاموشــی های  اعمــال  از  جلوگیــری 
ــداد  ــاد تع ــارش و وزش ب ــگام ب ــژه در هن ــترکین به وی مش
ــد کــه از ایــن تعــداد  ــه درخــت شــاخه زنی گردی ۲۵۰ اصل
۱۶۶ اصلــه بــه روش خــط گــرم بــه منظــور جلوگیــری از 
ــوان  ــت، عن ــه مشــترکین انجــام گرف ــال خاموشــی ب اعم
ــدار نمــودن شــبکه  ــه منظــور پای ــر آن ب کــرد: »عــاوه ب
ــر  ــتای تعمی ــت در راس ــن مدیری ــوق ای ــدت ف ــی م در ط
خطــوط اقــدام بــه ۱8 مــورد تعمیــر خطــوط فشــار متوســط 
ــداد  ــر تع ــول ۲۵۰ کیلومت ــه آن در ط ــه در نتیج ــود ک نم
ــه  ــدد پای ــقابی و۲۳ ع ــره بش ــوزنی 7۴ مق ــره س 9۰ مق
مقــره راس تیــرو ... تعویــض گردیــد. در همیــن راســتا بــه 
روش خــط گــرم نیــز تعــداد ۴۵ عــدد کات اوت، ۲۰ عــدد 
ــر  ــدد جمپ ــض و ۶۰ ع ــاز تعوی ــدد جداس ــر و 9 ع برق گی

ــز اصــاح شــده اســت«.  نی

اقدامات مدیریت توزیع برق شهرستان پل دختر
ــرد  ــر عملک ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــت توزی مدیری
ســه ماهه  در  گرفتــه  صــورت  مهــم  اقدامــات  و 
پایانــی ســال ۱۴۰۰ در واحدهــای مختلــف شهرســتان 
از  »یکــی  کــرد:  عنــوان  این گونــه  را  پل دختــر 
ــر  ــتان پل دخت ــی شهرس ــای اجرای ــن پروژه ه مهم تری
کــه در دهــه فجــر ۱۴۰۰ افتتــاح شــد پــروژه  بهســازی 
شــبکه های بــرق روســتایی شهرســتان بــود کــه 
اعتبــارات آن از محــل عــوارض بــرق انجــام پذیرفــت«.

وی افــزود:  »در قالــب ایــن طــرح شــبکه های فرســوده 
ــر  ــتان پل دخت ــطح شهرس ــتای س ــانی ۳۱ روس برق رس

شــبکه های  کــه  معمــوالن  و 
آن هــا فرســوده و 

در حریــم 

 ، ل ز منــا
خیابــان  کوچــه، 

احــداث  بــا  بــود  گذرگاه هــا  و 
ــا  ــده اند. ب ــازی ش ــاح و بهینه س ــد، اص ــبکه جدی ش
اجــرای ایــن طــرح ۲۴ دســتگاه پســت هوایــی مناطــق 
ــر ضمــن اصــاح  روســتایی ســطح شهرســتان پل دخت
ــم  ــارج از حری ــل و خ ــز ثق ــه مرک ــازی و ب و بهینه س
جابه جــا  گذرگاه هــا  و  کوچــه  و  روســتایی  منــازل 
ــار  ــط فش ــر خ ــروژه ۶ کیلومت ــن پ ــه در ای ــدند ک ش
ــاح و  ــف اص ــار ضعی ــط فش ــر خ ــط و 9 کیلومت متوس
بهینه ســازی و احــداث شــد هم چنیــن چراغ هــای 
روشــنایی معابــر ۳۰ روســتای ســطح شهرســتان اصاح 
و بهینــه گردیــد کــه بــرای طــرح بهســازی شهرســتان 
ــده  ــه ش ــان هزین ــارد توم ــه ۵ میلی ــب ب ــر قری پل دخت

ــت«. اس
دیگــر  »از  کــرد:  تصریــح  متش پــور  محمدطاهــر 
ــه  ــر ک ــتان پل دخت ــی شهرس ــم اجرای ــای مه پروژه ه
در آخریــن فصــل ســال ۱۴۰۰ بــه بهره بــرداری رســید 
ــن پروژه هــا  ــد کــه ای ــرق روســتایی بودن پروژه هــای ب
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــرد اساس ــی و راه ب ــداف اصل از اه

محســوب می شــوند«.

وی بــا بیــان این کــه محرومیت زدایــی از مناطــق 
محــروم روســتایی بــا اســتفاده از برق رســانی روســتایی 
از الویت هــای اصلــی توزیــع بــرق اســت، اظهــار 
شهرســتان  بــرق  توزیــع  »خوش بختانــه  داشــت: 
پل دختــر در ایــن خصــوص عملکــرد درخشــان و بســیار 
ــوار  ــاالی ۱۰ خان ــتاهای ب ــه ی روس ــی دارد. هم مطلوب
ــی و  شهرســتان به جــز یــک مــورد کــه اختــاف محل
ــش از ۲88  ــتند. بی ــرق دار هس ــی دارد ب ــکل امنیت مش
ــد  ــرق بهره من روســتا در ســطح شهرســتان از نعمــت ب
ــه  ــده در ده ــتایی افتتاح ش ــای روس ــند. پروژه ه می باش
ــانی  ــامل برق رس ــر ۱۴۰۰ ش فج
روســتاهای  بــه 

منطقــه 

نــه:  گردکا
شــهید شــکراهلل، گل 
زرد، مالگــه ریــز و روســتای شــهید 
ــاری  ــه اعتب ــد ک ــان بودن ــت چ ــه تخ ــی منطق رحیم
ــه  ــانی ب ــرای برق رس ــان ب ــارد توم ــش از ۲.7 میلی بی
آن هــا هزینــه شــد و از دیگــر پروژه هــای برق رســانی، 
ــه پشــت تنــگ میشــوند  ــروژه برق رســانی ب تکمیــل پ
ــان  ــه پای ــده ب ــام ش ــای انج ــا پییگری ه ــه ب ــود ک ب

ــید«. رس
مدیــر بــرق شهرســتان پل د ختــر بــا اشــاره بــه این کــه 
در زمینــه بهره بــرداری جهــت بهبــود وضعیــت شــبکه 
ــداری آن در فصــل زمســتان و شــرایط نامســاعد  و پای
ــده  ــام ش ــادی انج ــات زی ــرات و اصاح ــوی تعمی ج
ــداد ۳۳  ــر روی تع ــه ب ــرد: »ازجمل ــوان ک ــت، عن اس
دســتگاه ترانســفورماتور هوایــی عملیــات اورهــال 
انجــام شــده اســت و ۱۲۵۰ متــر اصــاح شــبکه فشــار 
ــبکه فشــار  ــر و اصــاح ش ــر تعمی ــف و ۲۳۰۰ مت ضعی
ــر در  ــراغ روشــنایی معاب ــرات ۱۴۶۶ چ متوســط و تعمی
ــوان از  ــتایی را می ت ــهری و روس ــف ش ــق مختل مناط
ــبکه  ــداری ش ــت پای ــت در جه ــن مدیری ــات ای اقدام

ــرد«. ــوان ک عن

عملکرد مدیریت توزیع برق شهرستان دورود 
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دورود بــا ارائــه گزارشــی 
عملکــرد اداره طراحــی و نظــارت ایــن مدیریــت 
برشــمرد:  این گونــه  را  در ســه ماهه چهــارم ۱۴۰۰ 
»نصــب ۲ دســتگاه ترانســفورماتور روســتاهای داریــاب، 
چغــادون، جهــت رفــع کاهــش تلفــات انــرژی و 
کاهــش ضعــف ولتــاژ، احــداث ۲۰۴ متــر شــبکه فشــار 
ضعیــف شــهری و روســتایی و نصــب ۲۰ اصلــه پایــه 
فشــار ضعیــف بــرای متقاضیــان جدیــد و جلوگیــری از 
ــبکه  ــر ش ــداث ۱۲۰۰ مت ــاز، اح ــعاب غیرمج ــذ انش اخ

روســتاهای  در  متوســط  فشــار 
گنــداب،  ترشــاب، 

و  ســنگر 
ــدار و  تی

نصــب 
دســتگاه   ۲

موتــوردار  سکســیونر 
فشــار  شــبکه  در  مانــور  جهــت 

متوســط«.
ــه عملکــرد اداره  ــه ســاجدی در ادامــه نگاهــی ب عبدال
ــه شــرح وظایــف ایــن واحــد  ــرداری داشــت و ب بهره ب
ــق  ــدادی از مناط ــم تع ــع حری ــت: »رف ــت و گف پرداخ
پرخطــر در ســطح شــهر و روســتا به خاطــر جلوگیــری 
از خطــرات احتمالــی ناشــی از بــرق گرفتگــی )روســتا 
ــل  ــاح کام ــنگر و اص ــداب و س ــدار، گن ــاب، تی ترش
کابل هــای شــبکه(، هــرس و شــاخه زنی درختــان 
بلنــد جهــت رضایــت همشــهریان و تامیــن بــرق 
ــق  ــی، مناط ــال و خاموش ــری از اتص ــدار و جلوگی پای
ازجملــه خیایــان 9۰ متــری، الغدیــر، کــوی ایثــار، بلــوار 
ــع خاموشــی  ــر جهــت رف ــداوم معاب ــد م ــم و بازدی معل
ــام  ــت انج ــن مدیری ــط ای ــرح توس ــن ش ــات بدی اقدام
ــطح  ــراغ در س ــتگاه چ ــدد دس ــب ۲۴۴ ع ــه نص گرفت
شــهر و روســتا و ســرویس ۲۳97 عــدد دســتگاه چــراغ 

ــتا«. ــهر و روس ــطح ش در س
ــرق  ــع ب ــت توزی ــی مدیری ــر حقوق ــرد دفت وی عملک

دورود را نیــز این گونــه ارزیابــی کــرد: »بازدیــد روزانــه 
ســطح شــهر و روســتا جهــت شناســایی و جمــع آوری 
برق هــای غیرمجــاز باخــص بیــت کویــن بــا دســتور 
ــت  ــت و در نهای ــس امنی ــی پلی ــتان و هماهنگ دادس
ــه  ــذ اجرائی ــی و اخ ــع قضای ــق مراج ــری از طری پیگی
ــری  ــرژی، پیگی ــارات و ان ــول خس ــت وص ــت جه ثب
مــوارد خطــر ازجملــه رفــع حریــم و جلوگیــری از 
ــه  ــرق و توجی ــوط ب ــم خط ــت در حری ــب داربس نص
ــد  ــی از آن، بازدی ــرات ناش ــوص خط ــن در خص عاملی
ضایعاتــی  مغازه هــای  از  مــداوم 
بــا  شــهر  ســطح 
ــتور  ــذ دس اخ

ن  ســتا د ا د
نیــروی  همــکاری  و 
امــوال  کشــف  جهــت  انتظامــی 
ــا  ــط مال خره ــد توس ــی از خری ــروقه و بازدارندگ مس
ــد  ــترکین ب ــی مش ــرق مصرف ــای ب ــول بدهی ه و وص

وصــول از طریــق مراجــع قضایــی«.
ســاجدی در خصــوص عملکــرد اداره اندازه گیــری نیــز 
اظهــار داشــت: »نصــب ۳۲۵ دســتگاه کنتــور تکفــاز و 
۱8 دســتگاه کنتــور ســه فاز و هم چنیــن تعویــض ۱۰۴ 
دســتگاه کنتــور تک فــاز و ۲۳ دســتگاه کنتــور ســه فاز 
بــا توجــه بــه کمبــود کنتــور بــرق و اصاحــات لــوازم 
اندازه گیــری )تعویــض کابــل، تختــه و ...9۰ مــورد(«.

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
از شــبکه های فشــار متوســط و  »بازدیــد روزانــه 
ــده  ــرقت ش ــوب و س ــای معی ــاح ارت ه ــف، اص ضعی
۱۰ عــدد، جوشــکاری درب تابلــو و زیرچیــن آن هــا 7۰ 
ــه واحــد  عــدد، شناســایی مــوارد خطــر و اعــام آن ب
ــت  ــری جه ــه اداره راه وتراب ــه ب ــال نام ــی، ارس حقوق

ــاده«. ــن ج ــنایی بی ــا و روش ــاح کابل ه اص

مدیــر توزیــع بــرق دلفــان در تشــریح عملکــرد زمســتان ۱۴۰۰ 
ــار  ــا اعتب ــروژه ب ــت: »در دهــه فجــر ۱9 پ ــت گف ــن مدیری ای
ــرای  ــا اج ــه ب ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ۴۳۱ میلی

آن هــا بخشــی از محرومیــت شهرســتان کاهــش یافــت«.
افتتــاح  پروژه هــای  تشــریح  در  فخرالدیــن حســن پوریان 
ــانی  ــامل برق رس ــا ش ــن پروژه ه ــت: »ای ــار داش ــده اظه ش
ــوار  ــر ۵۰ خان ــی بالغ ب ــا جمعیت ــرق ب ــد ب ــتای فاق ــه 7 روس ب
ــه  ــر شــبکه فشــار متوســط جهــت تغذی و احــداث ۶۵ کیلومت
فیدرهــای شــهرک صنعتــی، ۲ فیــدر تغذیه کننــده شــهر 
ــد  ــواری و کاکاون ــتان های چ ــت دهس ــدر جه ــاد و ۲ فی نورآب

ــت«. ــوده اس ــده ب ــاح ش ــای افتت ــر پروژه ه ــرقی از دیگ ش
ــاح و  ــراغ، اص ــتگاه چ ــدود ۲۵۰ دس ــب ح ــزود: »نص وی اف
ــتگاه  ــب ۳ دس ــز نص ــتا و نی ــبکه 7 روس ــل ش ــازی کام بهس
سکســیونر از دیگــر پروژه هــای ایــن شهرســتان طــی ۳ ماهــه 

ــوده اســت«. چهــارم ب
حســن پوریان هم چنیــن بــه رفــع ضعــف ولتــاژ منطقــه 
آزادگان اشــاره نمــود و گفــت: »بــا احــداث حــدود ۵۰۰ 
متــر شــبکه فشــار متوســط و نصــب یــک واحــد پســت ۲۰۰ 
کیلوولــت آمپــر ضعــف ولتــاژ محلــه آزادگان برطــرف گردیــد«.

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دلفــان خاطرنشــان کــرد: »در 
ــتای ۳  ــترکین روس ــای مش ــه نیازه ــخ گویی ب ــتای پاس راس
ــدود ۱۵  ــول ح ــا ط ــف ب ــار ضعی ــبکه فش ــداث ش ــروژه اح پ
کیلومتــر از محــل اعتبــار بهســازی در دســت اقــدام می باشــد 
کــه بــا تکمیــل آن هــا نیــاز ۵۰ روســتای ســطح شهرســتان بــه 

شــبکه فشــار ضعیــف برطــرف خواهــد شــد«.

نگاهی به عملکرد زمستانی 
برق شهرستان دلفان
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اقدامات زمستانی مدیریت توزیع برق1 شهرستان بروجرد

مدیــر توزیــع بــرق 1 شهرســتان بروجــرد بــا 
اشــاره بــه تالش هــای صــورت گرفتــه شــرکت 
توزیــع بــرق لرســتان در برق رســانی بــه اکثــر 
نقــاط اســتان عنــوان کــرد: »شهرســتان 
ــزی  ــا برنامه ری ــر ب بروجــرد در ســال های اخی
ــنل  ــه پرس ــی کلی ــی و همدل و کار کارشناس
ــت  ــی در جه ــای مثبت ــت گام ه ــته اس توانس

ــردارد«. ــاه حــال مشــترکین ب رف
ــریح  ــه تش ــه ب ــروی در ادام ــی خس محمدعل
ــتان 1400  ــت در زمس ــن مدیری ــرد ای عملک
ــوان  ــل عن ــه شــرح ذی پرداخــت و آن هــا را ب
کــرد: »برگــزاری مراســم یادبــود ســردار دل ها 
ســردار ســلیمانی، برگــزاری ایســتگاه صلواتی 
ســردار  شــهادت  ســالگرد  مناســبت  بــه 
ســلیمانی بــا پخــش چــای و کیــک صلواتــی، 
اجــرای ســرود خیابانــی به مناســبت شــهادت 
ســردار ســلیمانی، شــرکت در مراســم ۹ دی، 
برگــزاری مراســم روز زن و تجلیــل از بانــوان 
ــت، پخــش شــیرینی به مناســبت  ــن مدیری ای

روز زن بیــن همــکاران، فضاســازی محیطــی 
ــاه،  ــن م ــرا رســیدن ۲۲ بهم ــه مناســبت ف ب
ــزاری  ــر، برگ ــه فج ــا در ده ــاح پروژه ه افتت
میــز خدمــت در محــل مصــالی نمــاز جمعــه 
و پاســخ گویی بــه مــردم، اجــرای مانــور 
ــه  ــر ب ــنایی معاب ــب روش ــع معای ــادی رف جه
ــابقات  ــزاری مس ــر، برگ ــه فج ــبت ده مناس
ورزشــی ازجملــه فوتســال بــه مناســبت 
دهــه فجــر، دعــوت از ســردار صالح نــژاد 
فرماندهــی ۲4 بعثــت نیــروی زمینــی ســپاه 
ــروزی  ــبت پی ــه مناس ــان ب ــخنرانی ایش و س
ــای  ــه آق ــیم بان نمون ــل از س ــالب، تجلی انق
ــر، حضــور در  ــه فج ــودرزی در ده ــاس گ عب
ــوری،  ــورت موت ــن به ص ــی ۲۲ بهم راهپیمای
به مناســبت  صلواتــی  ایســتگاه  راه انــدازی 
والدت حضــرت علــی )ع( و پخــش چــای 
ــت  ــت درخ ــردم و کاش ــن م ــیرینی بی و ش
ــت  ــن مدیری ــت ای ــت و حراس ــط مدیری توس

ــکاری«. ــبت روز درخت ــه مناس ب

عملکرد زمستانه مدیریت توزیع2 برق شهرستان خرم آباد 
مدیریــت توزیــع۲ بــرق شهرســتان 

گزارشــی  در  خرم آبــاد 
اقدامــات انجــام شــده 

مدیریــت  ایــن 
زمســتان  در 

بــه   ۱۴۰۰
ــل  ــرح ذی ش
ن  ا عنــو

 : د کــر
ش  و فــر «

 ۱۰۰۰ انشــعاب 
تکمیــل  مــورد، 

خدماتــی۲۰۰  فرم هــای 
ــرق مــن و آمــوزش  ــه خدمــات ب مــورد، ارائ

غیرحضــوری بــه اربــاب رجــوع، تعویــض کنتورهــای 
ــه هوشــمند ۲۵۰ دســتگاه، کنتورهــای  ــاز تجــاری ب تک ف
دســتگاه،   ۲۵ مصــرف  پــر  ادارات  مســتقیم  ســه فاز 
کنتورهــای مرجــع ۱۰ دســتگاه، کنتورهــای معیــوب 
تک فــاز 9۵ دســتگاه، نصــب جدیــد ۲۳۰ دســتگاه، نصــب 
ــدی ۳۰  ــری دیمان ــوازم اندازه گی ــاح ل ــض و اص و تعوی

. » ه ســتگا د
روشــنایی  »اصــاح  داد:  ادامــه  بیرانونــدی  حکمــت 
مســیرهای اســکان نــوروزی، اصــاح روشــنایی بــام 
ــش  ــگری بی ــق گردش ــی مناط ــامل کابل کش ــتان ش لرس
ــده،  ــرقت ش ــدار س ــل خودنگه ــبکه کاب ــر ش از ۱ کیلومت
ایجــاد روشــنایی و اصــاح بهینــه ۲۰ روســتا، نصــب 
بیــش از 87 چــراغ روشــنایی معابــر در مناطــق روســتایی، 
اصــاح تجهیــزات ۵ دســتگاه پســت ســرقت شــده در بــام 
ــد  ــهری، بازدی ــتعام ش ــد اس ــورد بازدی ــتان، 8۲۰ م لرس
اکیپ هــای اجرایــی، اخطــار حریــم بــه متجــاوز بــه 
ــی  ــای ایمن ــزاری کاس ه ــرق، برگ ــبکه های ب ــم ش حری
به صــورت آنایــن، نصــب وســایل مانــوری شــامل 
ــوزر و سکشــن الیزر ۱۰ دســتگاه، نصــب  سکســیونر، ریکل
وســایل مانــوری ۳۰ دســتگاه، تعویــض پایه هــای فرســوده 
چوبــی مســیرهای روســتایی ۲۰ اصلــه، نصــب اسپیســر۲۰ 
فیدرهــای  مقره هــای  تعویــض  ۱۰۰عــدد،  کیلوولــت 
حــوزه  شــاخه زنی  عــدد،   ۳۰۰ شــهری  و  روســتایی 

ــاد  ــه، ایج ــتای ۵۰۰ اصل ــهری و روس ش
فیدرهــای  رینــگ  محــل 
ــته  ــاس و پش ــراب ی س
د  با حســین آ
نصــب  بــا 
نر  سکســیو
احــداث  و 
متــر   ۴۰۰
ــار  ــبکه فش ش
 ، ســط متو
تعویــض پایه هــای 
شکســته ۱۰ اصلــه، رفــع 
ــم شــبکه فشــار متوســط از  حری
ــم  ــع حری ــورد، رف ــوی 7 م ــار ق ــوط فش خط
مســکونی  ســاختمان های  از  متوســط  فشــار  شــبکه 
ــاط  ــد نق ــط جدی ــار متوس ــبکه فش ــداث ش ــورد، اح ۳۰ م
مختلــف شــهری و روســتایی و شــاخه زنی فیدرهــای 
ــه«. ــرم ۲۰۰ اصل ــط گ ــپ خ ــط اکی ــط توس ــار متوس فش

ــرد  ــاره ک ــز اش ــت نی ــن مدیری ــات ای ــایر اقدام ــه س وی ب
 ۱۵ شــهری  فرســوده  پایه هــای  »تعویــض  گفــت:  و 
ــبکه  ــداث ش ــه، اح ــتایی ۱۶ اصل ــای روس ــه، پایه ه اصل
فشــار ضعیــف روســتایی ۱.۲ کیلومتــر، رفــع حریــم 
شــبکه شــهری ۱۰ مــورد، رفــع حریــم روســتایی ۵ مــورد، 
افزایــش قــدرت پســت های هوایــی طــرح عــوارض بــرق 
بــه تعــداد ۱۰ دســتگاه، اصــاح بهینــه ۱۰ دســتگاه پســت 
ــتگاه،  ــوخته ۱۰ دس ــای س ــی ترانس ه ــی، جابه جای هوای
ــی  ــت های هوای ــرقتی پس ــای س ــه کابل ه ــاح بهین اص
ــاح و  ــتگاه، اص ــداد ۱۵۰ دس ــه تع ــتایی ب ــهری و روس ش
هوایــی  پســت های  ســرقتی  درب هــای  بهینه ســازی 
ــت های  ــل  پس ــدد قف ــب 9۰ ع ــورد، نص ــداد ۱۰ م ــه تع ب
ــی  ــرکابل هوای ــتگاه س ــه ۲۰ دس ــاح و بهین ــی، اص هوای
ــعاب  ــورد انش ــع آوری ۲۵۰ م ــایی و جم ــی، شناس و زمین
ــاز  ــعاب غیرمج ــورد انش ــهود و ۶۱ م ــاز مش ــرق غیرمج ب
ــر،  ــط ۴.۳ کیلومت ــار متوس ــبکه فش ــداث ش ــهود، اح نامش
ترانــس  نصــب  کیلومتــر،   ۰.۴ جدیــد  فیــدر  ایجــاد 
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــداث ش ــتگاه و اح ــات ۱۶ دس کم تلف

ــر«. ــق ۵.۲ کیلومت در مناط
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ارائــه  مدیــر توزیــع بــرق۲ شهرســتان بروجــرد بــا 
گزارشــی اقدامــات ایــن مدیریــت در زمســتان ۱۴۰۰ 
را این گونــه برشــمرد: »احــداث ۲.۱ کیلومتــر  شــبکه 
ــر  ــه ۴.۵ کیلومت ــاح و بهین ــی، اص ــط هوای ــار متوس فش
شــبکه فشــار متوســط شــهری و روســتایی، نصــب ۲ 
دســتگاه سکشــن الیزر و جابه جایــی ۳ دســتگاه سکســیونر 
ــط،  ــار متوس ــبکه فش ــور ش ــاط مان ــش نق ــور افزای به منظ
ــش  ــاح و افزای ــور اص ــره به منظ ــدد مق ــض ۱۱۵ ع تعوی
پایــداری شــبکه، نصــب ۱۳ دســتگاه کات اوت و 9 دســتگاه 
ــبکه  ــور ش ــت مان ــی جه ــه رینگ ــاد 9 نقط ــاز و ایج جداس
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث ۱.۵ کیلومت ــران و اح ــع بح در مواق
ــف  ــار ضعی ــه فش ــه پای ــی و نصــب ۲۳ اصل ــف هوای ضعی

ــتایی«. ــهری و روس ش
ــت را  ــن مدیری ــات ای ــایر اقدام ــروی س ــا خس محمدرض
 ۱ بهینه ســازی  و  »اصــاح  کــرد:  عنــوان  این گونــه 
ــه  ــتایی ب ــهری و روس ــف ش ــار ضعی ــبکه فش ــر ش کیلومت
همــراه ۲۲ اصلــه جابه جایــی پایــه بتونــی، احــداث ۴ 
دســتگاه پســت هوایــی، اصــاح و بهینه ســازی ۴۵ پســت 
ــاز و اصــاح  ــاس مــورد نی ــی به همــراه تعویــض اجن هوای
ــراغ و  ــتگاه چ ــداث ۳۰۶ دس ــی، اح ــت های هوای ارت پس
ــتگاه  ــاح ۱۳۰۰ دس ــر و اص ــنایی معاب ــراغ روش ــه چ پای
چــراغ روشــنایی معابــر شــهری و روســتایی، فــروش ۴۶۵ 

ــد و نصــب ۴۴7 دســتگاه کنتــور مشــترکین  انشــعاب جدی
ــا  ــر ب ــر ســه فاز معاب ــو معاب ــد، احــداث 9 دســتگاه تابل جدی
ــل  ــر و تبدی ــر معاب ــداث ۶ کیلومت ــل و اح ــزات کام تجهی

ــدار«. ــل خودنگه ــه کاب ــل مســی ب کاب
روابــط عمومــی  و  فرهنگــی  اقدامــات  ادامــه  در  وی 
ــه  ــز ب ــرد را نی ــتان بروج ــرق شهرس ــع۲ ب ــت توزی مدیری
ــی  ــم ســخنرانی بصیرت ــرد: »مراس ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
بــا موضــوع انقــاب اســامی بــا حضــور همــکاران 
غبارروبــی شــهدای  سیاســی،  تحلیل گــر  و ســخنران 
ــواده شــهید  ــادت از خان ــد و عی ــام شهرســتان و بازدی گمن
ی  ر ا گــز حافظی به مناسبت دهه فجر،  بر
مســابقه دارت بیــن همــکاران خانــم و آقــا و اهــداء جایــزه 
ــاب  ــی انق ــابقه بصیرت ــزاری مس ــر، برگ ــرات برت ــه نف ب
اســامی و طــرح ســؤال بیــن همــکاران شــاغل در توزیــع 
ــن  ــتانه بی ــال دوس ــابقه فوتس ــزاری مس ــرد، برگ ۲ بروج

همکاران توزیع ۱ و ۲ به مناسبت دهه فجر،  
فراخــوان همــکاران و شــرکت در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن بــا 
ــم  ــزاری مراس ــر، برگ ــه فج ــبت ده ــه مناس ــازی ب فضاس
ــعبانیه  ــب و ش ــاد رج ــبت اعی ــه مناس ــادی ب ــن و ش جش
و مراســم روضــه و ســینه زنی بــه مناســبت شــهادت 
امــام موســی کاظــم، حضــرت زینــب و جــواد االئمــه )ع(                 

و امــام هــادی )ع(«.

فعاليت های زمستانی مدیریت توزیع برق شهرستان سلسله
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان 
سلســله بــا ارائــه گزارشــی 
گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
ســال  پایانــی  ســه ماهه  در 
ــت  ــن مدیری ــط ای ۱۴۰۰ توس

را تشــریح کــرد.
ایــن  ســپهوند  مرادجــان 
این گونــه  را  اقدامــات 
 ۱۲ »برکنــاری  برشــمرد: 
ــه  ــر، نصــب ۱۶ اصل ــه تی اصل
ــر  ــم ۳۵۰ مت ــع حری ــر، رف تی
متوســط،  فشــار  شــبکه 
ــبکه  ــر ش ــع آوری ۶۵۰ مت جم
فشــار متوســط، جمــع آوری 

ــاخه زنی ۱7۰  ــف، ش ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ۳۵۲ مت
اصلــه درخــت کــه در حریــم شــبکه فشــار متوســط 
قــرار داشــتند، تعویــض ۲۴ عــدد راس تیــر، بازدیــد 
از فیــدر مرکــزی و رفــع اتصالــی آن، تعویــض بیــش 
از ۱۵۴۰ المــپ معابــر در ســطح شهرســتان، تعمیــر 
و تعدیــل بیــش از ۱۲۵ دســتگاه چــراغ معابــر، 
واگــذاری ۲۰۶ مــورد انشــعاب عــادی تک فــاز 
و ۲8 مــورد انشــعاب عــادی ســه فاز و ۶ مــورد 
ــی  ــای اختصاص ــت طرح ه ــدی جه ــعاب دیمان انش
ــای ۲۴8  ــورد تقاض ــعاب م ــل انش ــد از مح و بازدی
متقاضــی، انجــام ۱۱۲ مــورد خدمــات پــس از 
ــن  ــه تامی ــورد جلســه کمیت ــروش، تشــکیل ۱۲ م ف
ــع  ــرق جهــت بررســی طرح هــای اختصاصــی، رف ب
حریــم و جابه جایــی شــبکه، تشــکیل ۶ جلســه 
مناســب  راه کارهــای  ارائــه  و  تلفــات  کاهــش 
تلفــات  کاهــش  وضعیــت  بهبــود  درخصــوص 
انــرژی، تشــکیل ۱۵ مــورد جلســه وصــول مطالبــات 
و ارائــه راه کارهــای مناســب جهــت بهبــود وضعیــت 
وصــول مطالبــات و شناســایی و کشــف ۱7 انشــعاب 

ــده«. ــف ش ــرژی تل ــا ان ــاز و احص غیرمج
ــرح  ــه ش ــه را ب ــورت گرفت ــات ص ــایر اقدام وی س
ذیــل عنــوان کــرد: »تشــکیل ۶ جلســه در خصــوص 
ــترکین و  ــه مش ــارت وارده ب ــرآورد خس ــی و ب بررس
ــر نوســانات  ــر اث تعییــن خســارت مشــترکین کــه ب

خســارات  دچــار  بــرق 
ارجــاع  و  شــده اند  مالــی 
ــتادی  ــوزه س ــه ح ــا ب پرونده ه
خســارات  پرداخــت  جهــت 
مرتبــط،  بیمــه  طریــق  از 
ارائــه ۱۵ مــورد پیشــنهاد در 
ارائــه  مختلــف،  زمینه هــای 
ماموریــن  از  گــزارش   8۲۵
قرائــت عــادی و ۱۴۵ گــزارش 
ماموریــن قرائــت دیمانــدی در 
ــا و  ــب کنتوره ــوص معای خص
شــبکه های موجــود و بررســی 
و اصــاح انشــعاب و لــوازم 
ــده،   ــه ش ــات ارائ ــام گزارش تم
از  مشــترکین  بــه  خدمــات  مــورد   8۳۳ انجــام 
ــاب  ــورد صورت حس ــداد ۱۳۵ م ــاح تع ــل، اص قبی
در قالــب کمیتــه اصاحــات و تقســیط تعــداد 
7۲۵ فقــره صورت حســاب جهــت مســاعدت بــا 
مشــترکین کم بضاعــت، وصــول اقســاط معــوق 
۳۲ انشــعاب تقســیط شــده، هایلوگیــری تعــداد 
۲۳۱۱ قرائــت مشــترکین عــادی و ۳۰۶ قرائــت 
ــدور  ــری از ص ــت جلوگی ــدی جه ــترکین دیمان مش
غیرواقعــی  مبالــغ  بــا  کاذب  صورت حســاب های 
ــاب و  ــورد تسویه حس ــداد 9۶ م ــام تع ــاال، انج و ب
ثبــت قرائت هــای خوداظهــاری، صــدور ۳۵۳ مــورد 
ــات  ــایر خدم ــتعامات و س ــه اس ــخ ب ــات پاس خدم
متقاضیــان، بازدیــد رندمــی و تســت مصــارف 
عــادی و دیمانــدی بــه تعــداد ۱۰۰۵ مــورد،  نصــب 
ــوازم اندازه گیــری عــادی، پاســخ گویی  ۲۴۶ مــورد ل
بــه متقاضیــان نیروگاه هــای خورشــیدی و بازدیــد و 
بررســی گزارشــات جابه جایــی کنتــور، اصــاح کابــل 
ســرویس، تعویــض کنتــور، تابلــو ســه فــاز و غیــره، 
رســیدگی بــه قبــوض مشــترکین معتــرض بــه 
ــوازم  ــد رندمــی از احــداث ل ــی، بازدی ــرژی مصرف ان
ــاح و  ــی از اص ــد رندم ــادی، بازدی ــری ع اندازه گی
ــداث،  ــادی و اح ــری ع ــوازم اندازه گی ــازی ل بهینه س
اندازه گیــری  لــوازم  بهینه ســازی  و  اصــاح 

دیمانــدی«.

مدیریت توزیع
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فعاليت های زمستانی مدیریت توزیع برق ازنا

ــا بیــان این کــه  ــا ب مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان ازن
شــبکه توزیــع بــرق شهرســتان ازنــا بــه لحــاظ 
شــرایط جغرافیایــی در معــرض حــوادث طبیعــی 
ــه  ــا توج ــت: »ب ــار داش ــرد، اظه ــرار می گی ــراوان ق ف
ــد در هــر لحظــه  ــرق بای ــرژی ب ــودن ان ــی ب ــه حیات ب
و هــر شــرایطی پایــداری ایــن انــرژی تأمیــن گــردد 
و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن اقــدام بــه رفــع 
آســیب های وارده بــه تجهیــزات نمــوده و شــبکه 

ــد«. ــه بازگردان ــت اولی ــه حال ــدداً ب ــع را مج توزی
ــات زمســتانی  اســماعیل احمــدی در خصــوص اقدام
ــای  ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــت: »ب ــت گف ــن مدیری ای
کاهــش  و  شهرســتان  ســطح  در  الهــی  رحمــت 
ــی ۳0  ــه منف ــا ب ــای محیطــی در بعضــی از روزه دم
درجــه ســانتیگراد نیــز رســید، ولــی تالشــگران ایــن 
ــران  ــل در بح ــار کام ــادی و ایث ــا کار جه ــت ب مدیری
پیــش رو در کمتریــن زمــان ممکــن روشــنایی را بــه 
ــی  ــوالک ارزان ــد ک ــار در بن ــزل همشــهریان گرفت من
داشــتند و ســردی هــوا و بــارش بــرف مانــع اجــرای 

ــد«. ــت نگردی ــن مدیری ــای ای پروژه ه
ــورت  ــات ص ــی از اقدام ــان برخ ــه بی ــه ب وی در ادام
را  و آن هــا  پرداخــت  گرفتــه در زمســتان 1400 
ــبکه فشــار متوســط  ــه برشــمرد: »اصــالح ش این گون
ــه  ــه ب ــه مرحل ــان در س ــر طوف ــر اث ــده ب حادثه دی

طــول ۸ کیلومتــر، بهســازی شــبکه بــرق در ۲۷ 
ــر  ــوارد زی روســتای ســطح شهرســتان کــه شــامل م
می باشــد: اصــالح شــبکه فشــار متوســط بــه طــول ۳ 
کیلومتــر، اصــالح شــبکه فشــار ضعیــف بــه طــول ۷ 
کیلومتــر، احــداث ۹ دســتگاه پســت هوایــی، اصــالح 
ــتگاه  ــب 1۵0 دس ــر، نص ــراغ معاب ــتگاه چ 100 دس
ــه  ــط ب ــار متوس ــبکه فش ــداث ش ــر، اح ــراغ معاب چ
طــول ۲ کیلومتــر، اصــالح کابــل ســرویس مشــترکین 
ــتگاه  ــب ۶ دس ــر، نص ــول ۸00 مت ــه ط ــتایی ب روس
ــا، اصــالح و  ــرق ازن سکشــن الیزر در ســطح شــبکه ب
ــهر و  ــطح ش ــط س ــار متوس ــبکه فش ــازی ش بهینه س
روســتا بــه طــول ۸ کیلومتــر، اصــالح و بهینه ســازی 
شــبکه فشــار ضعیــف ســطح شــهر و روســتا بــه طــول 
پســت های  بهینه ســازی  و  اصــالح  کیلومتــر،   ۵
ســطح شــهر و روســتا بــه تعــداد ۳0 دســتگاه، 
اصــالح چــراغ روشــنایی معابــر ســطح شــهر و روســتا 
ــر  ــد معاب ــراغ جدی ــب چ ــدد، نص ــداد 1۵0 ع ــه تع ب
ــذار  ــعابات واگ ــداد انش ــتگاه، تع ــداد ۳00 دس ــه تع ب
شــده ۲۵0 اشــتراک، تعــداد انشــعابات منصوبــه ۲1۵ 
اشــتراک، انشــعابات غیرمجــاز جمــع آوری شــده 
ــع آوری  ــاز جم ــورد، انشــعابات غیرمج مشــهود ۲۵ م
شــده نامشــهود 1۹ مــورد و کشــف ماینــر اســتخراج 

بیت کویــن ۲ مــورد«.

عملکرد سه ماهه پایانی مدیریت توزیع برق چگنی 

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان چگنــی اقدامــات 
صــورت گرفتــه در ســه ماهه چهــارم ســال 1400 
را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »پایــان عملیــات 
بهســازی شــبکه بــرق ۳4 روســتا در ســطح 
شهرســتان چگنــی بــا اعتبــار ۶۸ میلیــارد ریــال 
ــی ها  ــوس خاموش ــش محس ــه کاه ــر ب ــه منج ک
و رضایت منــدی مشــترکان گردیــد، احــداث 
پــروژه روشــنایی معابــر بلــوار اصلــی شــهر 
ــا  ــر ب ــول ۵00 مت ــه ط ــک( ب ــم پل ــکان )چ کش
اعتبــار ۳۵00 میلیــون ریــال، اجــرای مانــور 
عملیــات ایمــن ســازی و رفــع مشــکالت شــبکه 
بــرق در کانون هــای خطــر در ســطح شهرســتان 
بــا ۶ اکیــپ اجرایــی و عملیاتــی، اصــالح و 
بهینه ســازی شــبکه بــرق 4 روســتای مینــه، 
ــا  ــار )ب ــد، حســیوند و چــاه ذوالفق چگــه میرزاون
احــداث 4 دســتگاه پســت هوایــی، ۲.1 کیلومتــر 
شــبکه فشــار متوســط 1.۲ کیلومتــر شــبکه 
ــم 0.۹  ــع حری ــی و رف ــف، جابه جای ــار ضعی فش
ــه  کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف( کــه منجــر ب
ــت های  ــاری پس ــع فول ب ــاژ، رف ــت ولت ــع اف رف
ــن  ــرق و هم چنی ــبکه ب ــازی ش ــی، ایمن س هوای

رضایت منــدی مشــترکان گردیــد«. 
بهمــن رشــنودی در ادامــه ســایر اقدامــات و 
»احــداث  برشــمرد:  این گونــه  را  فعالیت هــا 
شــبکه فشــار ضعیــف بــه طــول ۷۵0 متــر 
ــاهیوند،  ــش ش ــد در بخ ــترکان جدی ــت مش جه
ویســیان و مرکــزی، نصــب 1۵0 دســتگاه چــراغ 
روشــنایی معابــر در بخــش شــاهیوند، ویســیان و 
ــرات جهــادی  ــه تعمی مرکــزی، اجــرای دو مرحل
بــر روی هریــک از فیدرهــا به طــور جداگانــه 
کاهــش  بــه  منجــر  کــه  شهرســتان  کل  در 
محســوس خاموشــی ها گردیــد، نصــب یــک 
ــدر  ــر روی فی ــوری ب ــن الیزر مان ــتگاه سکش دس
ــات شــاخه زنی و هــرس  ناوه کــش، اجــرای عملی
ویســیان  و  دوره  ســراب  شــهر  در  درختــان 
بــا هماهنگــی معاونــت بهره بــرداری ســتاد و 
ــط  ــدت 4 روز توس ــه م ــهرداری ها ب ــارت ش نظ
ــرات  ــپ تعمی ــاری اکی ــرم و همی ــپ خــط گ اکی
توزیــع  مدیریــت  قهرمانــی  و  چگنــی  بــرق 
بــرق شهرســتان چگنــی در مســابقات دهــه 
ــال و  ــته های فوتس ــن ادارات( در رش ــر ) بی فج

طناب کشــی«.

عملکرد مدیریت توزیع برق اليگودرز در زمستان 1400
ــرق شهرســتان  ــع ب ــر توزی مدی

ــات  ــودرز اقدام الیگ
ت  ر صــو

ــه  گرفت
حــوزه  در 

ایــن  بهره بــرداری 
عنــوان  این گونــه  را  مدیریــت 

کــرد: »اصــاح و بهســازی روســتاهای ازنــا مهلمــک، آب 
ــاح  ــش، اص ــر، گل زرد و فرس ــاد، ده نصی ــک، برناب باری
و جابه جایــی شــبکه فشــار متوســط به علــت نقــض 
ــاد و ده  ــه، کاظم آب ــتاهای خم ــر روس ــون خط ــم کان حری
ســید، اصــاح و تعمیــرات شــبکه فیدرهــای بحرانــی بــر 
ــداث  ــال و اح ــوالک، انتق ــرف و ک ــدید ب ــارش ش ــر ب اث
ــول ۱.۲  ــه ط ــاور ب ــب ت ــن و نص ــی مورزری ــبکه رانش ش
کیلومتــر، انتقــال و جابه جایــی پســت ۱۰۰ کیلوولــت 
آمپــر روســتای حرآبــاد و مرکــز بــار، بــا توجــه بــه شــرایط 
جــوی آب و هوایــی آماده بــاش نیروهــا، به صــورت کلــی 
ــه  ــا توج ــتورکار ب ــتن دس ــی ها، بس ــع خاموش ــت رف جه
ــبکه  ــی ش ــاح و جابه جای ــی و اص ــال مال ــان س ــه پای ب
ــه،  ــف ســطح شــهر خیابان هــای حــوزه علمی فشــار ضعی

ســجادیه و منبــع آب و ...«.
اصغــر ســرلک در ادامــه اقدامــات انجــام گرفتــه در بحــث 
مهندســی و نظــارت را نیــز بــه شــرح ذیــل عنــوان 
ــول  ــه ط ــیخان ب ــه ش ــاح گردن ــعه و اص ــود: »توس نم
ــر در  ــعه معاب ــط، توس ــار متوس ــبکه فش ــر ش 7.۵ کیلومت
ــراغ در  ــتگاه چ ــداد ۵۰۰ دس ــب تع ــک و نص ــاط تاری نق
ــی  ــتای چارک ــه روس ــانی ب ــتان و برق رس ــطح شهرس س
بــا احــداث شــبکه فشــار متوســط ۵۰۰ متــر، شــبکه فشــار 
ضعیــف ۱۱۰ متــر و احــداث پســت هوایــی تعــداد ۱ 

ــت«. پس

اقدامــات  بــه  ادامــه  در  وی 
حــوزه حقوقــی نیــز 
ی  یــز گر
و  زد 

ــت:  گف
ی  پیگیــر «
 ۴ تعــداد  پرونــده 
نفــر ســارق دســتگیر شــده مربــوط 
ــه  ــره پای ــداد ۳ فق ــف تع ــرق و کش ــل ب ــیم و کاب ــه س ب
ــرق  ــره ب ــداد ۳۴ فق ــع آوری تع ــایی و جم ــراغ، شناس چ
غیرمجــاز در روســتاهای الیگــودرز و طــرح شــکایت علیــه 
ــداد  ــاز، تع ــرق غیرمج ــده از ب ــتفاده کنن ــترک اس ۱۰ مش
۵ فقــره شــکایت های تخریــب، افتــرا ... و هم چنیــن 
ــداد ۶  ــدور تع ــات دادگاه، ص ــا در جلس ــری پرونده ه پیگی
فقــره دادنامــه ســرقت ســیم و اســتفاده غیرمجــاز از بــرق 
ــه  ــرکت ب ــع ش ــه نف ــه ب ــره دادنام ــداد ۳ فق ــدور تع و ص

تقریبــی 7۲۵ میلیــون تومــان«. مبلــغ 
ــز  ــری نی ــد اندازه گی ــات واح ــوص اقدام ــرلک در خص س
گفــت: »بازدیــد تســت عــادی ۱۶۰۰ مــورد، کشــف تعــداد 
۱۳ مــورد بــرق غیرمجــاز، نصــب انشــعاب تک فــاز 
شــهری تعــداد ۲۱۳ مــورد، نصــب انشــعاب تک فــاز 
روســتایی تعــداد ۲۳ مــورد، نصــب انشــعاب ســه فاز 
ــداد 7  ــدی تع ــعاب دیمان ــب انش ــورد، نص ــداد ۲۳ م تع
مــورد، نصــب انشــعاب ســه فاز مســتقیم دیمانــدی تعــداد 
ــداد 8  ــورد و تعویــض کنتورهــای ســوخته عــادی تع ۶ م

ــورد«. م
وی در خصــوص مدیریــت مصــرف نیــز گفــت: »بازدیــد 
ــرف  ــش مص ــت کاه ــا جه ــتانه از ادارات و بانک ه زمس
بــرق و اخطــار قطــع بــرق و بازدیــد از مشــترکین تجــاری 
ــورت  ــرق ص ــع ب ــار قط ــهر و اخط ــطح ش ــرف س پرمص

ــه اســت«. گرفت

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کوهدشــت بــا 
ــال  ــارم س ــه ماهه چه ــرد س ــی عملک ــه گزارش ارائ
1400 ایــن مدیریــت در حــوزه مشــترکین را 
ــرژی  ــروش ان ــرد: »ف ــوان ک ــل عن ــرح ذی ــه ش ب
1۲۳/۵ میلیــارد ریــال، وصــول مطالبــات در طــول 
ــعاب  ــروش انش ــال، ف ــارد ری ــه ۶۷ میلی ــه ماه س
بــه  غیرمجــاز  برق هــای  تبدیــل  فقــره،   ۵0۳
ــه  ــارات ب ــده خس ــکیل پرون ــره، تش ــاز 4۹ فق مج
ــره،  ــد ۳ فق ــروش دیمان ــره، ف مشــترکین۳00  فق
تســت کنتــور 4۶00 مــورد و تعویــض کنتــور ۲۵۳ 

ــورد«. م
ــات انجــام شــده در واحــد  ــی، اقدام احســان لطف
بهره بــرداری را نیــز تشــریح کــرد و آن هــا را 
دســتگاه   ۵ »جابه جایــی  برشــمرد:  این گونــه 
ترانســفورماتور عمومــی بــه منظــور تغییــر بهینــه 
ظرفیت هــای ترانســفورماتورهای متناســب بــار 
منطقــه، اصــالح و بهینه ســازی شــبکه های فشــار 
ــض 1۸0  ــر و تعوی ــول ۳00 کیلومت ــط به ط متوس
عــدد مقــره ســوزنی و ســیلیکونی، تعویــض ۳ عــدد 
ــط،  ــار متوس ــر فش ــالح 40 جمپ ــر و اص راس تی
ــداد  ــه تع ــع ب ــت های توزی ــاط ارت پس ــالح نق اص
اطالعــات  برداشــت  و  شناســایی   عــدد،   ۶0
ــه طــول ۳۵0  ــرداری ب ــان بهره ب توســط کارشناس
کیلومتــر و فشــار ضعیــف بــه طــول ۵0 کیلومتــر 
ــتگاه و  ــداد 110 دس ــه تع ــع ب ــت های توزی و پس

ــازن«. ــتگاه خ ــب دو دس نص

اقدامات سه ماهه ی پایانی 
مدیریت توزیع برق كوهدشت

مدیریت توزیع

ــات  ــکان اقدام ــتان رومش ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــارم  ــت در ســه ماهه چه ــن مدیری انجام شــده توســط ای
۱۴۰۰ را این گونــه برشــمرد: »جابه جایــی ۲ دســتگاه 
ــد  ــا و بازون ترانســفرماتور در روســتاهای موســی آباد علی
ــی در  ــی و بتون ــر چوب ــه تی ــی ۲8 اصل ــل، جابه جای اص
ــداث ۳.۲  اح روستاهای بازوند اصل و شیخه آباد،  
ــتایی،  ــهری و روس ــف ش ــار ضعی ــبکه فش ــر ش کیلومت
ــز  ــا تجهی ــط ب ــار متوس ــبکه فش ــرات ش ــام تعمی انج
ــقابی، ۶  ــره بش ــدد مق ــوزنی، ۲۴ ع ــره س ــدد مق ۵۳ ع
دســتگاه کــت اوت و ۶ دســتگاه برق گیــر، اصــاح، 
بهینه ســازی و جوشــکاری ۳۰ دســتگاه پســت های 
ــبکه  ــر ش ــازی ۱.۲ کیلومت ــاح و بهینه س ــی، اص عموم
ــتگاه  ــازی ۲ دس ــاح  و بهینه س ــف و اص ــار ضعی فش

ــفرماتور«. ترانس
ادامــه بــه تشــریح ســایر  مهــرداد حیدری کیــا در 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــت پرداخ ــن مدیری ــات ای اقدام
»رفــع حریــم ۴ مــورد شــبکه فشــار ضعیــف در ســطح 
شــهر و روســتا، نصــب ۴8۰ دســتگاه پایــه چــراغ معابــر 
در ســطح شهرســتان، نصب ۶ دســتگاه ترانســفرماتور در 
طــرح جهــادی در نقــاط مختلــف روســتایی، اصــاح و 
بهینه ســازی ۲۳۰ دســتگاه معابــر در ســطح شهرســتان، 
بارگیــری زمســتانه ۶۵ دســتگاه ترانســفرماتور، فــروش 
ــعاب،  ــورد انش ــع آوری ۲۳ م ــد، جم ــعاب جدی ۱۲۴ انش
ــدی  ــری، آزین بن ــوازم اندازه گی ــتگاه ل ــض ۳۰ دس تعوی
ــط ســاختمان اداره جهــت دهــه فجــر و فراخــوان  محی
ــی ۲۲ بهمــن«. ــکاران جهــت شــرکت در راهپیمای هم

عملکرد مدیریت  برق 
رومشکان در زمستان 1400
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فرهنگی

برگزاری كالس آموزشی سواد رسانه ویژه ائمه جماعات در برق لرستان
کاس آموزشــی ســواد رســانه ای ویــژه ائمــه جماعــات در 

ــرق اســتان  ــروی ب ــع نی ــس شــرکت توزی ســالن کنفران
لرســتان بــا حضــور مســئول شــورای فرهنگــی و 

دینــی شــرکت توانیــر برگــزار گردیــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
در ابتــدای ایــن دوره کوتاه مــدت، اظهــار 
داشــت: »ســواد رســانه ای مجموعــه ای 
ــت  ــری اس ــل یادگی ــای قاب از مهارت ه

کــه بــه توانایــی دسترســی، تجزیــه و 
ــاره  ــانه ای اش ــای رس ــاد پیام ه ــل و ایج تحلی

ــای امــروزی  دارد و یــک مهــارت ضــروری در دنی
ــی رود«. ــمار م به ش

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرد: »ش ــح ک ــا تصری ــدون خودنی فری
اســتان بــا توجــه بــه رســالتی کــه برعهــده دارد و ارتبــاط 
دو ســویه ای کــه میــان مشــترکین و شــرکت بــرق 
می باشــد، ائمــه جماعــات نیــز بایــد بــا توجــه بــه گســترش 
شــبکه های رســانه ای، اخبــار و انتشــار مطالــب در کســری 
ــه امــروزی و  ــد پاســخ گوی نیازهــای جامع ــه، بتوانن از ثانی

ــند«. ــن باش ــاز مخاطبی ــای نی اغن
وی افــزود: »ائمــه جماعــات می تواننــد در ایــام پیــک بــار 
ــازی  ــه فرهنگ س ــند و در زمین ــرکت باش ــال ش ــک ح کم
ــان  ــته یاری رس ــش از گذش ــرق بی ــرف ب ــت مص مدیری
شــرکت باشــند تــا بتوانیم بــا اســتفاده از تمــام ظرفیت ها در 

نی  ســا خدمت ر
ــا  ــتانی ها ب ــه هم اس ــن ب ــدار و مطمئ ــرق پای ــن ب و تامی

مشــکلی مواجــه نشــویم«.
ــی و  ــورای فرهنگ ــر ش ــدری زاد دبی ــدی حی ــه مه در ادام
دینــی مجموعــه صنعــت آب و بــرق اســتان ضمــن ارائــه 
گزارشــی از عملکــرد مجموعــه صنعــت آب و بــرق اســتان 
ــواره  ــتان هم ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت: »ش ــار داش اظه
ــوی  ــی از س ــای اباغ ــرای برنامه ه ــوده در اج ــاش نم ت
ــل  ــو عم ــن نح ــه بهتری ــر ب ــرکت توانی ــرو و ش وزارت نی
ــای فرهنگــی و  ــه کاره ــوط ب ــور مرب ــی ام ــوده و تمام نم

ــد«. ــرا نمای ــی را اج دین

ســپس مســئول شــورای فرهنگــی و دینــی شــرکت 
»فضــای  داشــت:  اظهــار  ســخنانی  در  نیــز  توانیــر 
ــر  ــال حاض ــادی دارد و در ح ــت زی ــازی اهمی مج
ــته  ــت داش ــش از گذشــته فعالی ــد بی مــا بای
باشــیم و همیشــه بــه روز باشــیم تــا بتوانیــم 
ــگ فیزیکــی  ــان جن ــه کــه در زم همان گون
دفــاع مقــدس، تــک و پاتک هــای دشــمن 
را شناســایی می کردیــم در فضــای مجــازی 
نیــز آســیب ها و خطــرات را بــه حداقــل 

برســانیم«.
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــلمین کاکاون ــام والمس حجت االس
ــرق  ــه ب ــرژی ازجمل ــل ان ــد حام ــای تولی ــه هزینه ه این ک
بســیار زیــاد اســت، تصریــح کــرد: »ائمــه جماعــات بایــد 
ســرباز مدافــع ایــن نعمــت ملــی باشــند و دســتورات دینــی 
ــد  ــه می بینن ــن زمین ــه در ای ــی ک ــث و آموزش های و احادی
ــا  ــد ت ــال دهن ــه انتق ــف جامع ــاد مختل ــه آح ــی ب را به خوب
انــرژی  حامل هــای  مصــرف  در  صرفه جویــی  شــاهد 

باشــیم«.
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــات ش ــت: »اقدام ــان گف وی در پای
و  خــوب  فعالیت هــای  بــه  باتوجــه  لرســتان  اســتان 
ــر شــورا و  ــتان و دبی ــرق اس ــل ب ــل تحســین مدیرعام قاب
دیگــر همــکاران کــه خاضعانــه و بــا تمــام تــوان در حــال 

ــل تقدیــر اســت«. خدمت رســانی هســتند قاب

ــکاری و  ــه درخت ــبت هفت ــه مناس ب
بــا حضــور مدیرعامــل، 

ــران  ــی از مدی جمع
 ، ی د ســتا

مدیــران بــرق 
امــور ۱ و ۲  
ن  ســتا شهر

د  بــا م آ خر
از  جمعــی  و 

شــرکت  پرســنل 
ــه  ــتان ب ــرق اس ــع ب توزی

ــدر  ــار )پ ــر افش ــای مظف ــراه آق هم
ــگاه  ــال در تفرج ــه نه ــداد ۲۰۰ اصل ــران( تع ــوط ای بل

شــد. کاشــته  لرســتان  بــام  گردشــگری 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در ایــن آییــن 
ــه درختــکاری اظهــار داشــت: »ترویــج  ــا تبریــک هفت ب
فرهنــگ درختــکاری در واقــع کمــک بــه تامیــن هــوای 
ــالت  ــک رس ــت ی ــوان گف ــت و می  ت ــالم اس ــاک و س پ
ــم  ــا وظیفــه داری ــرای همــه ی ماســت و هرکــدام از م ب

ایــن امــر را در حــد تــوان خــود انجــام دهیــم«.
ــکاری و  ــه درخت ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودنی فری
ــد،  ــام می  باش ــن اس ــن مبی ــتورات دی ــی از دس آبادان
ــت  ــا و اهمی ــن آموزه  ه ــه ای ــه ب ــا توج ــد ب ــت: »بای گف
ــاک  ــوای پ ــن ه ــاد آن در تامی ــر زی ــکاری و تآثی درخت

ــک  ــه ی ــر ب ــن ام ــود ای ــاش ش ت
در  عمومــی  فرهنــگ 
تبدیــل  جامــع 
ــم  ــا ه ــود ت ش
ن  مــا د خو
ثمــرات  از 
آن  اســتفاده 
ــم  ــم و ه کنی
ی  نســل  ها
ــرکات آن  ــده از ب آین

شــوند«. بهره منــد 
ــه  ــز ۲۰۰ اصل ــروز نی ــت: »ام وی گف
نهــال کــه تعــدادی از آن هــا مزیــن به نــام شــهدای بــرق 
ــود توســط  ــواده شــهدای پرســنل بــرق لرســتان ب و خان
همــکاران بــرق لرســتان کاشــته شــد کــه امیدواریــم بــا 
ــتای  ــی در راس ــیم گام کوچک ــته باش ــدام توانس ــن اق ای

ــیم«. ــته باش ــم برداش ــر مه ــن ام ــازی ای فرهنگ س
ــا قدردانــی  در ادامــه مظفــر افشــار، پــدر بلــوط ایــران ب
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــنل ش ــل و پرس از مدیرعام
لرســتان، توضیحاتــی در مــورد جغرافیــای اســتان و 
اهمیــت درختــکاری ارائــه نمــود و اظهــار داشــت: 
ــر  ــر روز بیش ت ــندانه ه ــر خداپس ــن ام ــم ای »امیدواری
از قبــل در جامعــه نهادینــه شــود و در آینــده ســبز 

باشــیم«. ســهیم  ســرزمین مان 

كاشت 200 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری

به مناســبت ســال روز والدت حضــرت فاطمــه )س(، طــی 
مراســمی بــا حضــور مدیرعامــل، هیئــت مدیــره، معاونیــن، 
مشــاور مدیرعامــل در امــور بانــوان و مدیــر دفتــر روابــط 

عمومــی از بانــوان شــاغل در ایــن شــرکت تقدیــر شــد.
مدیرعامــل بــرق لرســتان بــا تبریــک فرارســیدن ســالروز 
ــادر،  ــک روز م والدت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و تبری
گفــت: »بــا تبعیــت از رفتــار و ســیره حضــرت زهــرا )س( 
ــید«. ــانی رس ــای انس ــمه فضیلت ه ــه سرچش ــوان ب می ت

ــروزی  ــت پی ــه برک ــه ب ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ــای  ــزرگ و بی همت ــه ب ــر وظیف ــان عاوه ب ــاب، زن انق
اقتصــادی،  فرهنگــی،  زمینه هــای  تمــام  در  مــادری، 
ــدا  ــال را پی ــور فع ــکان حض ــی و ... ام ــی، اجتماع سیاس
ــت  ــه ای اس ــر به گون ــن ام ــت: »ای ــار داش ــد، اظه نموده ان
کــه در بعضــی عرصه هــا بــدون حضــور بانــوان کارهــا بــه 

ــی رود«. ــش م ــدی پی کن

تجليل از بانوان شاغل در 
شركت توزیع برق لرستان

تقدیر مدیرعامل برق لرستان
از فرماندهی انتظامی استان

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان از ســردار 
یحیــی الهــی فرمانــده انتظامــی اســتان در راســتای 
همــکاری همه جانبــه و پیشــگیری از ســرقت تجهیــزات و 

ــر کــرد. ــع تقدی تاسیســات شــبکه توزی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در ایــن مراســم، 
ســیم  های  حــوزه  در  ســرقت  فقــط  »امــروز  گفــت: 
ــوز  ــات، فی ــا، تاسیس ــه تابلوه ــت بلک ــرق نیس ــی ب مس
ــرار  ــرقت ق ــرض س ــز در مع ــفورماتور ها نی ــا ترانس و حت
ــرق  ــات ب ــت از تاسیس ــداری و حفاظ ــه نگه ــد ک گرفته  ان
بــه شــیوه  های ســنتی و قدیمــی پاســخ گو نیســت کــه در 
راســتای پیشــگیری از ســرقت، نیــروی انتظامــی همــکاری 

ــته اســت«. ــرق داش ــا شــرکت ب ــی ب ــیار خوب بس
ــی و  ــد مال ــهُ بع ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــا ب ــدون خودنی فری
ــوارض آن  ــل ع ــرق، حداق ــزات ب ــرقت تجهی ــی س ریال
ــادی  ــداد زی ــی تع ــث بی  برق ــرقت باع ــت: »س ــت، گف اس
ــی  ــایل برق ــه وس ــارت ب ــًا خس ــا بعض ــترکین و حت از مش
مشــترکین می  شــود و تبعــات اجتماعــی و سیاســی و یــک 

نارضایتــی پنهــان به دنبــال دارد«.
وی تصریــح کــرد: »بــا مشــارکت نیــروی انتظامــی 
اســتان بــا هــدف پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرقت کابــل و 
ــل  ــه حداق ــًا ســرقت  ها ب ــع مطمئن ــزات شــبکه توزی تجهی

ــید«. ــد رس خواه

برگزاری كالس آموزشی فضای مجازی
و مدیریت مصرف ویژه ائمه جماعات

ــرف  ــت مص ــازی و مدیری ــای مج ــی فض کاس آموزش
ویــژه ائمــه جماعــات شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
در ســالن کنفرانــس حــوزه ســتادی ایــن شــرکت برگــزار 

گردیــد.
ایــن گــزارش حاکی ســت؛ بــا توجــه بــه این کــه در دنیــای 
ــال  ــوان در فضــای مجــازی به صــورت فع ــد بت ــروز بای ام
ــرژی  ــه کمبــود ان ــا توجــه ب حضــور داشــت و از طرفــی ب
و اهمیــت مدیریــت مصــرف بــرق ایــن کاس هــای 
ــای  ــن دوره ه ــزاری ای ــه برگ ــد ک ــزار گردی ــی برگ آموزش
بیش تــر  حضــور  راســتای  در  می توانــد  آموزشــی 
ائمــه جماعــات شــرکت در فضــای مجــازی جهــت 

ــد. ــر باش ــرق موث ــرف ب ــت مص ــازی مدیری فرهنگ س

حضور پرسنل برق لرستان 
در دومين سالگرد شهادت سردار دل ها

مدیرعامــل، معاونیــن، مدیــران و کارکنــان شــرکت توزیــع 
همــگام و همــراه بــا آحــاد مختلــف مــردم در مصلــی الغدیر 
ــاد بمناســبت دومیــن ســالگرد شــهادت  شهرســتان خرم آب

ســردار دل هــا حــاج قاســم ســلیمانی گــرد هــم آمدنــد.
فریــدون خودنیــا، مدیرعامــل بــرق اســتان در ایــن 
ــاک  ــیره ی پ ــا س ــاق ب ــد میث ــت: »تجدی ــوص گف خص
ــیوه  ــن ش ــت، بهتری ــان مقاوم ــردار قهرم ــهیدان و س ش
حفاظــت از انقــاب اســامی و ارزش هــای آن می باشــد، 
کــه کارکنــان شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــا خودبــاوری، 
والیتمــداری و مــردم داری کــه از ویژگی هــای بــارز شــهید 
ــرار  ــش ق ــرلوح کار خوی ــد را س ــلیمانی می باش ــردار س س
داده تــا بتواننــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن خدمت رســانی 

ــردم را داشــته باشــند«. ــه م ب

تقدیر از زحمات مدیرعامل برق لرستان

ــن از زحمــات  ــه مناســبت ســالروز والدت امیرالمومنی ب
مدیرعامــل پرتــاش و دلســوز شــرکت توزیــع نیــروی 

ــد. ــر به عمــل آم ــرق اســتان لرســتان تقدی ب
ــرت  ــن حض ــال روز والدت امیرالمومنی ــبت س ــه مناس ب
و  معاونیــن  مــرد،  روز  گرامی داشــت  و  )ع(  علــی 
مدیــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان 
بــا  از کلیــه پرســنل و همــکاران  نمایندگــی  بــه 
ــا از زحمــات  ــدس خودنی ــر مهن حضــور ســرزده در دفت
ــر  ــرکت تقدی ــن ش ــوز ای ــاش و دلس ــل پرت مدیرعام

آوردنــد. به عمــل 

برگزاری آیين گرامی داشت ۹ دی
و عطر افشانی گلزار شهدا

ــه 9 دی  ــرت و حماس ــه بصی ــاز ده ــا آغ ــان ب هم زم
ــم  ــاج قاس ــهادت ح ــال روز ش ــام س ــا ای ــارن آن ب و تق

ســلیمانی، مدیرعامــل بــرق لرســتان و جمعــی از 
معاونیــن و دیگــر همــکاران بــرای زنــده نگــه داشــتن 

یــاد و خاطــره ایــن حرکــت حماســی همــراه بــا دیگــر 
ــاد  ــتان خرم آب ــر شهرس ــردم در مصــای الغدی ــاد م آح

ــد. ــرکت نمودن ش
ــن عطرافشــانی و  ــن مراســم، آیی ــس از ای ــن پ هم چنی
غبارروبــی گلــزار شــهدای مدافــع حــرم برگــزار گردیــد.

تجليل از مشترک كم مصرف برق در لرستان

ــات  ــت خدم ــل، معاون ــور مدیرعام ــا حض ــی ب در آیین
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــر رواب ــترکین و مدی مش
ــرق اســتان لرســتان از مشــترک کم مصــرف  ــروی ب نی

ــد. ــل آم ــل به عم ــزل وی تجلی ــرق در من ب
ــرق  ــروی ب ــع نی ــه ی مدیرعامــل شــرکت توزی ــه گفت ب
ــا هــدف نهادینه ســازی  اســتان ایــن برنامــه هرســاله ب
و گســترش فرهنــگ مدیریــت بهینــه مصــرف انــرژی 
ــرق لرســتان اجــرا می شــود. ــع ب از ســوی شــرکت توزی

كوهپيمایی پرسنل برق لرستان
به مناسبت عيد مبعث

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــد  ــرا رســیدن عی ــتان؛ به مناســبت ف ــتان لرس ــرق اس ب
بــزرگ مبعــث ســال روز برگزیــده شــدن حضــرت محمد 
)ص( بــه پیامبــری و آغــاز رســالت پیام  رســان محبــت 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــنل ش ــی از پرس ــی جمع و مهربان

ــد. ــی نمودن ــه کوه پیمای ــادرت ب ــتان مب ــتان لرس اس
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