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جلســه هماهنگــی پیرامــون اســتفاده از ظرفیــت 
بــه  کمــک  جهــت  صداوســیما  اطالع رســانی 
مدیریــت مصــرف بــرق و عبــور از پیــک ۱۴۰۱ 
ــرق اســتان  ــع ب ــا حضــور سرپرســت شــرکت توزی ب
ــتان  ــز لرس ــیمای مرک ــرکل صداوس ــتان و مدی لرس

ــد. ــزار ش برگ
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت ش سرپرس
ــور  ــه عب ــان این ک ــا بی ــدار ب ــن دی ــتان در ای لرس
ــتان  ــرق در تابس ــبکه ب ــداری ش ــظ پای ــق و حف موف
اراده جــدی و همــکاری  و  نیازمنــد عــزم  آتــی 
همــه ی بخش هــای فنــی و غیرفنــی، خصوصــًا 
ــا  ــم ب ــد بتوانی ــار داشــت: »بای ــانه ها اســت، اظه رس
ــن  ــاری گرفت ــردم و ی ــا م ــر ب ــاط بیش ت ــاد ارتب ایج
ــم«. ــور کنی ــار عب ــک ب ــهروندان از پی ــت ش از ظرفی

»مهم تریــن  کــرد:  خاطرنشــان  امیــری  مهــران 
ــی  ــع زمان ــن مقط ــرف در ای ــت مص ــل مدیری عام
کاهــش مصــارف غیرضــروری خصوصــًا در ســاعات 
ــد  ــیما می توان ــن راه صداوس ــد و در ای ــک می باش پی
اطالع رســانی  بــرای  مطمئنــی  ارتباطــی  پــل 

ــرکت  ــه ش ــرف مجموع ــت مص ــای مدیری برنامه ه
ــد«. ــردم باش ــتان و م ــرق اس ب

ــا  در ادامــه مدیــرکل صداوســیمای مرکــز لرســتان ب
اشــاره بــه ضــرورت خدمت رســانی مطلــوب بــه 
ــدار و  ــرق پای ــن ب ــث تامی ــت: »بح ــهروندان گف ش
خدمت رســانی بــه مــردم یــک وظیفــه ملــی و دینــی 
اســت و خصوصــًا بــا رســیدن زودهنــگام فصــل گرما 
و اهمیــت بــرق به منظــور خنکــی منــازل شــهروندان، 
ــه  ــای مجموع ــا به پ ــه پ ــم ک ــی را داری ــن آمادگ ای
صنعــت بــرق در ایــن مســیر و خصوصــًا کمــک بــه 

ــم«. ــرف گام برداری ــت مص ــازی مدیری فرهنگ س
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــالم آمادگ ــا اع ــیروی ب ش
ــور  ــتان به منظ ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــه ش مجموع
کمــک بــه مدیریــت مصــرف بــرق خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــط ب ــتگاه های مرتب ــه ی دس ــکاری هم ــا هم »ب
حــوزه بــرق و ارائــه ی شــیوه های کاهــش و مدیریــت 
مصــرف و تهیــه اخبــار، گــزارش و اطالع رســانی بــه 
مخاطبــان ایــن رســانه ملــی، می توانیــم بــا موفقیــت 

ــم«. ــور کنی ــال جاری عب ــرق س ــک ب از پی

دیدار سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان 
با مدیرکل صداوسیمای مرکز استان

مهران امیری سرپرست شرکت 
توزیع نیروی برق استان لرستان شد

ــردی  ــدس آرش ک ــوی مهن ــی از س ــی حکم ط
ــران  ــدس »مه ــر، مهن ــرکت توانی ــل ش مدیرعام
ــرکت  ــد ش ــت جدی ــوان سرپرس ــری« به عن امی
ــین  ــتان جانش ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی

ــد. ــا ش ــدون خودنی ــدس فری مهن
ــری  ــدس امی ــت مهن ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
پیــش از ایــن بــه مــدت ۹ ســال مدیریــت 
ــز  ــال نی ــله و ۵ س ــتان سلس ــرق شهرس ــع ب توزی
ــاد  ــرق یــک شهرســتان خرم آب ــع ب ــت توزی مدیری

ــود. ــده دار ب را عه

پیام تشکر و قدردانی سرپرست شرکت 
توزیع برق لرستان از مردم فهیم و کارکنان 

شرکت توزیع برق
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــد ش ــت جدی سرپرس
لرســتان از مــردم و کارکنــان شــرکت توزیــع بــرق 

ــرد. ــکر ک ــر و تش ــش تقدی ــر انتصاب به خاط
مهنــدس مهــران امیــری سرپرســت شــرکت توزیع 
ــت  ــت: »خدم ــن خصــوص گف ــرق اســتان در ای ب
ــم  ــات عظی ــامی از نعم ــوری اس ــام جمه در نظ
خداونــدی اســت کــه آن را شــکری دوچنــدان 
بایســته اســت و مســند خدمت گــزاری بــه مــردم 
ــراز لطــف  ــی از اب توفیــق واالســت. ضمــن قدردان
عمــوم شــهروندان، مســئوالن، دوســتان، همــکاران 
اعــام مــی دارد از آوردن گل و نصــب هرگونــه بنــر 
تبریــک در هــر نقطــه از ســطح شــهر پرهیز شــود. 
لطــف  و  بی بدیــل  بــا کرامت طبــع  این کــه  از 
احســان بی نظیــر، مراتــب محبــت خویــش را  
به صــورت تلفنــی، ارســال پیامــک و حضــوری 
ــته اید  ــان داش ــب را بی ــاب این جان ــک انتص تبری
ــدوارم  ــپاس گزارم. امی ــم ادب و ارادت س ــه رس ب

بــا دعــای خیــر شــما عزیــزان منشــأ خدمــت بــه 
ــه  ــت خاص ــو عنای ــوده و در پرت ــریف ب ــردم ش م

ــداف  ــر اه ــوب و موث ــام مطل ــق، انج ــرت ح حض
هم ســویی،  هم فکــری،  بــا  مســئولیت  ایــن 

تعامــل، تفاهــم و تبــادل نظــرات و تجربیــات 
ــردد. ــق گ ــده محق ــازنده و ارزن س

حضور و زیارت مزار شهدا 
در اولین روز کاری 

سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق لرســتان، در 
معاونیــن،  به همــراه  خــود  کاری  روز  اولیــن 
ــور در  ــا حض ــکاران ب ــدادی از هم ــران و تع مدی
ــای  ــا میثاق ه ــاد ب ــهر خرم آب ــهدای ش ــزار ش گل

ــد. ــت کردن ــد بیع ــهدا تجدی ش
مهــران امیــری در همیــن خصــوص ضمــن تاکیــد 
ــار و شــهادت اظهــار  ــر پاس داشــت فرهنــگ ایث ب
داشــت: »حضــور امــروز مــا در گلــزار شــهدا چــراغ 
راهــی بــرای ادامــه مســیر خدمت گــزاری در 
ــش و  ــیره، من ــت س ــگ و پاس داش ــوزه فرهن ح
ــکاران  ــر هم ــد مدنظ ــه بای ــد ک ــهدا باش روش ش

ــرد«. ــرار گی ق
ــزاری  ــق خدمت گ ــر توفی ــه اگ ــان این ک ــا بی وی ب
امــروز در نظــام جمهــوری اســامی ایــران نصیــب 
مــا شــده همــه از برکــت وجــود شــهدا و از 
در  می بایســت  کــه  آن هاســت  جان گذشــتگی 
کارهای مــان از شــهدا الگوپذیــری داشــته باشــیم، 
گفــت: »شــهید بزرگــی هم چــون ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی در راه ایثــار و جهــاد متولــد 
ــهادت را  ــه آرزوی ش ــیر ک ــن مس ــد و در همی ش
داشــت بــه ایــن فیــض عظیــم نائل آمــد و مــا باید 
ضمــن تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای شــهدا ایــن 
مســیر را بــا یــاد آن هــا و احتــرام بــه خانواده هــای 

معظــم شــهدا ادامــه دهیــم«.
ــان  ــتان بی ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــت ش سرپرس
کــرد: »وظیفــه و رســالت مــا ایــن اســت کــه در 
جهــت ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و توجــه 
ــم«. ــم فرهنگــی گام برداری ــن حــوزه عظی ــه ای ب

آغاز فصلی نو در برق لرستان؛
مهران امیری سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان شد

ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــرق لرســتان، رزمایــش اســتانی آمــاده بــه کاری 
ــان  ــورت هم زم ــراری به ص ــرق اضط ــای ب مولده
بــا حضــور سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان، مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری، 
ــع  ــرکت توزی ــنل ش ــران و پرس ــن، مدی معاونی

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــرق لرس ب
سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان 
در حاشــیه ایــن رزمایــش بــا بیــان این کــه ایــن 
رزمایــش از محــل مرکــز دیســپاچینگ معاونــت 
می شــود،  نظــارت  و  کنتــرل  بهره بــرداری 
اظهــار داشــت: »ایــن اقــدام جهــادی به صــورت 
ــج(  ــه )ع ــدی فاطم ــا مه ــز ی ــا رم ــان و ب هم زم
شــروع و مولدهــای اضطــراری ۸۴ مرکــز بــا 
ظرفیــت حــدود ۳۵ مــگاوات پــس از قطــع بــرق 

ــدار شــدند«. وارد م
ــذر از  ــت گ ــه اهمی ــه ب ــری در ادام ــران امی مه
ــرد و  ــرق در ســال ۱۴۰۱ اشــاره ک ــار ب ــک ب پی
ــار  گفــت: »تدابیــر الزم جهــت عبــور از پیــک ب

ــاذ  ــر اتخ ــرکت توانی ــرو و ش ــرف وزارت نی از ط
شــده و بــه مشــترکین خانگــی خاموشــی اعمــال 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــای تولی ــردد و کمبوده نمی گ

ــد شــد«. ــران خواه ــع و کشــاورزی جب صنای
»از  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
ــم  ــار داری ــتانی انتظ ــم لرس ــتانی های فهی هم اس
ــرق  ــن ب ــه در تامی ــرف بهین ــا مص ــا را ب ــا م ت

نماینــد«. یــاری  پایــدار 
ــل  ــد غیرعام ــرکل پدافن ــرفی مدی ــه ش در ادام
بــه  ســخنانی  در  نیــز  لرســتان  اســتانداری 
ــدار مشــترکین اشــاره  ــرق پای اهمیــت تامیــن ب
ــه  ــاده هرگون ــن اداره کل آم ــت: »ای ــرد و گف ک
همــکاری بــا شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــتان  ــار در تابس ــک ب ــق از پی ــور موف ــت عب جه

می باشــد«.
گفتنــی اســت، در ایــن مانــور بــا تعــدادی 
از مراکــز محــل برگــزاری مانــور، به صــورت 
تصویــری ارتبــاط برقــرار و رونــد اجــرای مانــور 

به صــورت تصویــری کنتــرل شــد.

رزمایش آماده به کاری مولدهای برق اضطراری 
در شرکت توزیع نیروی برق لرستان برگزار شد
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ستاد

مدیرعامــل شــرکت توانیــر 
ــا  ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
ــرف،  ــش مص ــود افزای وج
ــورد  ــک م ــا ی ــال حت امس
قطعــي بــرق بــه دلیــل 
ــته ایم  ــد نداش ــود  تولی کمب
ــه  ــرد: »هفت ــان ک خاطرنش
بســیار گرمــي پیــش رو 
داریــم و نیازمنــد کمــک 
هم وطنــان  همراهــي  و 

هســتیم«.
در  کــردي  آرش 
بــا  برخــورد  خصــوص 
دســتگاه هاي  و  ادارات 
دولتــي  پرمصــرف 

ــش ادارات  ــال در بخ ــرف امس ــت مص ــاي مدیری ــت: »برنامه ه گف
ســخت گیرانه اجــرا مي شــود به طوري کــه در ســاعات اداري 3۰ 
درصــد بایــد مصــارف خــود را کاهــش دهنــد و پــس از ســاعات اداري 

بیاورنــد«. پاییــن  را  خــود  مصــرف  درصــد   6۰ بایــد 
کــردي یــادآور شــد: »ایــن در حالــي اســت کــه در مجموعــه وزارت 
نیــرو ایــن میــزان را ســخت گیرانه تر اجــرا کردیــم به طوري کــه 
ــد  ــرو ۴۰ درص ــاختمان هاي اداري وزارت نی ــاعات اداري، در س در س

ــته ایم«. ــرف داش ــش مص کاه
مدیرعامــل شــرکت توانیــر در خصــوص قطــع بــرق ادارات پرمصــرف 
ــته اند  ــي داش ــي خوب ــون همراه ــا کن ــت: »ادارات ت ــار داش ــز اظه نی
ولــي قابلیــت خوبــي بــراي مدیریــت بــار و مصــرف در بخــش ادارات 
وجــود دارد و به طــور مثــال کاهــش ســاعات کار ادارات باعــث شــده 

کمــک ویــژه اي بــه صنعــت بــرق داشــته باشــد«.
ایــن مدیــر ارشــد صنعــت بــرق بــا بیــان این کــه در دو هفتــه گذشــته 
ــم،  ــع کرده ای ــي را قط ــتگاه دولت ــرکت و دس ــش از ۱۰۰ ش ــرق بی ب
خاطرنشــان کــرد: »ادارات در صورتــي کــه دیــزل ژنراتورهــاي تولیــد 
بــرق داشــته و مــورد اســتفاده قــرار دهنــد، هیــچ محدودیتــي نخواهند 

داشــت و حتــا اضافــه تولیــد بــرق آن هــا خریــداري مي شــود«.
ــف  ــي نص ــش خانگ ــت: »بخ ــز گف ــي نی ــش خانگ ــاره بخ وي درب
بــه خودشــان  اوج مصــرف  را در دوران  بــرق کشــور  مصــرف 
ــا ۱۰  ــش تنه ــن بخ ــترکان در ای ــر مش ــد و اگ ــاص مي دهن اختص
ــچ مشــکلي از  ــدون هی درصــد کاهــش در مصــرف داشــته باشــند ب

ــرد«. ــم ک ــور خواهی ــتان عب تابس
ــان این کــه 3۰ هــزار مــگاوات ســهم مشــترکان  ــا بی آرش کــردی ب

ــرق  ــرف ب ــي از مص خانگ
ســال  گــرم  فصــول  در 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــا ۱۰  ــر تنه ــترکان اگ »مش
درصــد کاهــش مصــرف 
کل  در  باشــند،  داشــته 
کشــور 3 هــزار مــگاوات 
ــد  ــش خواه ــرف کاه مص

یافــت«.
در  توانیــر  مدیرعامــل 
ــرف  ــوه مص ــوص نح خص
ــرق مشــترکان در کشــور  ب
نیــز گفــت: »8۰ درصــد 
خانگــي  جمعیــت  از 
ــا در  ــو ی ــر الگ ــور زی کش
ــد از  ــداد مي توانن ــن تع ــه ای ــد ک ــرق مصــرف مي کنن ــو ب ســطح الگ
مشــوق هاي صنعــت بــرق کــه بــه میــزان 5۰۰ تومــان بــه ازاي هــر 
ــوند«. ــد ش ــت، بهره من ــرف اس ــش مص ــاعت کاه ــووات س ــک کیل ی

وی بــا اشــاره بــه این کــه ایــن میــزان پــاداش دقیقــًا 5 برابــر هزینــه 
بــرق مصرفــي اســت کــه وزارت نیــرو از مشــترکان دریافــت مي کنــد، 
تصریــح کــرد: »مشــترکان در ایــن طــرح حتــا مي تواننــد از صنعــت 
ــاي  ــوض ماه ه ــورت در قب ــن ص ــه در ای ــوند ک ــب کار ش ــرق طل ب

ــود«. ــا لحــاظ مي ش ــدي آن ه بع
ــراز داشــت:  ــز اب ــاي پرمصــرف نی ــاره گروه ه ــر درب ــل توانی مدیرعام
ــد  ــرف مي کنن ــو مص ــش از الگ ــترکان بی ــد از مش ــدود 2۰ درص »ح
کــه در میــان ایــن گــروه، 2 درصــدي هســتند کــه بیــش از دوبرابــر 
بــرق مصــرف مي کننــد کــه در مجمــوع از بیــن 3۰ میلیــون مشــترك 
ــون مشــترك ۴۰  ــون مشــترك 6۰ درصــد و 5 میلی خانگــي 25 میلی

ــد«. ــرق کشــور را مصــرف مي کنن درصــد از ب
ــي  ــل همراه ــور به دلی ــر کش ــردم در سراس ــر از م ــا تقدی ــردي ب ک
ــاعت اوج مصــرف  ــر در س ــان اگ ــت: »هم وطن ــرق گف ــت ب ــا صنع ب
ــک روز  ــاعت خن ــا س ــب ی ــه نیمه ش ــي را ب ــایل برق ــتفاده از وس اس
منتقــل و دمــاي کولرهــاي گازي را روي 25 درجــه و کولرهــاي آبــي 
را روي دور کنــد قــرار دهنــد، ۱۰ درصــد کاهــش مصــرف، به راحتــي 
و بــدون آن کــه رفــاه و آســایش آن هــا کاهــش یابــد، قابــل دسترســي 

اســت«.
وی یــادآور شــد: »تــا کنــون بخش هــاي صنعــت و کشــاورزي 
ــر  ــاي تقدی ــه ج ــد ک ــي کرده ان ــرق همراه ــت ب ــا صنع ــي ب به خوب

دارد«.

قطعي برق به دلیل کمبود تولید نداشته ایم

آمادگی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 
برای گذر از پیک بار 1401

ــرای  ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
گــذر از پیــک بــار ۱۴۰۱ اقدامــات مهمــی در دســتورکار 

خــود دارد.
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  سرپرســت شــرکت 
لرســتان، ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: »جلســه ای 
بــا حضــور معاونیــن بهره بــرداری و دیســپاچینگ و 
ــت  ــر حراســت، مدیری ــران دفت ــر مشــترکین و مدی دفت
ــد  ــرر گردی ــزار و مق ــی برگ ــط عموم ــرف و رواب مص
از پیــک بــار ۱۴۰۱  شــرکت توزیــع بــرای گــذر 
ــر  ــق دســتورالعمل شــرکت توانی ــات الزم را مطاب اقدام
ــی  ــتگاه های اداری و اجرای ــه دس ــی کلی ــا هماهنگ و ب

ــد«. ــام ده ــتان انج اس
ــه  ــع اســتان ک ــان این کــه صنای ــا بی ــری ب مهــران امی
بخــش مهمــی از بــرق را مصــرف می نماینــد تعمیــرات 
خــود را در زمــان پیــک بــار انجــام دهنــد و مشــترکینی 
ــد  ــی دارن ــا مصــرف باالی ــه ب ــه و ثانوی ــاژ اولی ــه ولت ک
ــال  ــترکین ارس ــن مش ــرای ای ــار الزم ب ــرل و اخط کنت
گــردد و در صــورت عــدم رعایــت مصــرف، بــرق 

ــار داشــت: »یکــی  ــردد، اظه ــن مشــترکین قطــع گ ای
دیگــر از اقدامــات ایــن شــرکت جمــع آوری پمپ هــای 
از  پــس  کــه  می باشــد  کشــاورزی  آب  غیرمجــاز 
ــرق و  ــع ب ــه قط ــبت ب ــا نس ــن پمپ ه ــایی ای شناس

ــردد«. ــدام گ ــا اق ــع آوری آن ه جم
وی بــا تاکیــد بــر این کــه اطــالع رســانی مناســب بــه 
ــوص  ــاری درخص ــی و تج ــرف خانگ ــترکین پرمص مش
ــرکت  ــن ش ــتورکار ای ــرق در دس ــد ب ــای جدی تعرفه ه
قــرار دارد، عنــوان کــرد: »بــا تمامــی ادارات و نیروهــای 
ــه  ــار نســبت ب ــک ب ــا در ســاعات پی ــه ت مســلح مکاتب
مــدار آوردن دیــزل ژنراتورهــای موجــود اقــدام نماینــد«.

ــت  ــی خواس ــط عموم ــر رواب ــن از دفت ــری هم چنی امی
ــار اطــالع رســانی گســترده ای را  ــا در زمــان پیــک ب ت
ــرق،  ــد ب ــای جدی ــال تعرفه ه ــی اعم ــل چگونگ از قبی
به صــورت  را   ... و  خاموشــی ها  و  تعمیــرات  اعــالم 
زیرنویــس، نصــب بنــر، فیلــم مســتند، فضــای مجــازی، 
ــتان،  ــز لرس ــیمای مرک ــی و صداوس ــای محل روزنامه ه

ــد. ــام دهن ــن و ... انج انیمیش

ــر  ــتگاه النچ ــاخت دس ــتان از س ــتان لرس ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت ش سرپرس
ــر  ــفارش دفت ــه س ــتان دورود و ب ــالمی شهرس ــگاه آزاد اس ــط دانش ــده( توس )پرتاب کنن

ــر داد. ــرکت خب ــن ش ــرداری ای ــت بهره ب ــران معاون ــت بح مدیری
مهــران امیــری بــا اعــالم خبــر فــوق اظهــار داشــت: »در زمان هــای ســیالب و بحــران، 
ــرای  ــش ب ــک چال ــوان ی ــرده به عن ــان ک ــای طغی ــرض رودخانه ه ــیم از ع ــور س عب
شــرکت های توزیــع بــرق می باشــد کــه در ایــن راســتا شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در 
ســال گذشــته و جهــت اســتفاده از پتانســیل مراکــز دانشــگاهی و دانش بنیــان، نســبت بــه 
ــا دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد  ســاخت دســتگاه پرتاب کننــده یــا النچــر، قــراردادی را ب
دورود منعقــد و اســاتید و دانشــجویان ایــن مرکــز نســبت بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه 

مذکــور اقــدام نمودنــد«.
وی ادامــه داد: »دســتگاه النچــر قــادر اســت تــا ۴۰۰ متــر ســیم بکســل را پرتــاب و بــا 

ــا می گــردد«. ــا دره هــا مهی ــه ی ایــن کار زمینــه عبــور ســیم از عــرض رودخان
ــد ســاخت دســتگاه  ــه رون ــا اشــاره ب ــرق اســتان لرســتان ب ــع ب سرپرســت شــرکت توزی
النچــر اعــالم کــرد: »پیشــرفت ســاخت دســتگاه النچــر ۹5 درصــد اســت کــه بــا تامیــن 
ــه  ــش اولی ــاده آزمای ــل و آم ــده تکمی ــای آین ــرف روزه ــروژه ظ ــن پ ــی، ای ــات جزی قطع

می باشــد«.

ساخت دستگاه النچر )پرتاب کننده(
به سفارش شرکت توزیع برق لرستان

بهره برداری و مدیریت مصرف برق لرستان 
مورد ارزیابی قرار گرفت

سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان لرســتان گفــت: »شــرکت توانیــر، 
ــتان ها  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ش

ــت«. ــرار داده اس ــی ق ــورد ارزیاب را م
مهــران امیــری اظهــار داشــت: »ارزیابــان 
نحــوه  خصــوص  در  توانیــر  شــرکت 
ــور از اوج  ــرای عب ــی ب ــزی و آمادگ برنامه ری
 2۴ و   2۳ روزهــای   ،۱۴۰۱ تابســتان  بــار 
ــات  ــا و اقدام ــال جاری، برنامه ه ــاه س خردادم
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان را مــورد 

ــد«. ــرار دادن ــی ق ارزیاب
حوزه هــای  این کــه  بیــان  بــا  وی 
مــورد  مصــرف  مدیریــت  و  بهره بــرداری 
ــد،  ــرار گرفتن ــی ق ــد میدان ــی و بازدی ارزیاب
ــن  ــت ای ــز اهمی ــکات حائ ــرد: »از ن ــوان ک عن
ارزیابــی؛ بازدیــد میدانــی از بانک هــا و ادارات 
و کنتــرل نحــوه همــکاری و کاهــش مصــرف 

ــا  ــر بانک ه ــفانه بیش ت ــه متاس ــود ک ــا ب آن ه
ــرق  ــرف ب ــودن مص ــه نم ــوص بهین در خص

همــکاری الزم را نداشــتند«.
سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
لرســتان تصریــح کــرد: »تذکــرات الزم توســط 
ــا داده  ــه بانک ه ــر ب ــاب توانی ــکاران ارزی هم
ــب  ــاس تصوی ــر اس ــد ب ــرر گردی ــد و مق ش
نامــه هیئــت وزیــران، مدیریــت مصــرف 
برنامــه  کــه  بانک هایــی  لیســت  بــرق، 
خاموشــی ادارات و کاهــش مصــرف را رعایــت 
ــرق  ــع ب ــه قط ــبت ب ــه و نس ــد تهی نمی کنن

ــردد«. ــدام گ ــا اق آن ه
پایــان خاطرنشــان کــرد: »در  امیــری در 
ــه در  ــات ک ــا و عملی ــایر برنامه ه ــوع س مجم
حــوزه بهره بــرداری و مشــترکین تعریــف 
ــرار  ــان ق ــت ارزیاب ــورد رضای ــود، م ــده ب ش

ــت«. گرف
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نیــروی  توزیــع  مدیــر حراســت شــرکت 
بــرق اســتان لرســتان از کشــف ۸۴ دســتگاه 
ــتان در  ــز ارز در اس ــاز رم ــتخراج غیرمج اس
داد  خبــر  ســال جاری  ابتدایــی  ســه ماهه 
ــا هماهنگــی  ــر ب ــداد ماین ــن تع ــت: »ای و گف
دســتگاه قضایــی و تــاش و پیگیری هــای 
شــرکت توزیــع در ایــن اســتان کشــف و 

ــت«. ــده اس ــط ش ضب
ــه  ــت: »باتوج ــار داش ــدری زاد اظه مهدی حی
ــتگاه ها  ــن دس ــط ای ــارات وارده توس ــه خس ب
ــا تابســتان  ــان ب ــرق، هم زم ــه شــبکه های ب ب
ــتیم و  ــه هس ــرق مواج ــروی ب ــود نی ــا کمب ب

ــود«. ایــن خســارات دوچنــدان خواهــد ب
افــزود: »مــردم در صــورت مشــاهده  وي 
ــرق در محــل  ضعــف ولتــاژ شــدید و قطــع ب
ســکونت خــود بــا شــماره تلفــن ۱2۱ شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان تمــاس گرفتــه و اطــاع 
دهنــد تــا نســبت بــه جمــع آوري ایــن 

دســتگاه ها اقــدام شــود«.
مدیــر حراســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان لرســتان خاطرنشــان کــرد: »ناپایداری 
آســیب دیدگی  بــرق،  نوســانات  شــبکه، 
تجهیــزات برقــی، افزایــش نــرخ تلفــات انرژی 
مهم تریــن  از  بیت المــال  بــه  خســارت  و 
پیامدهــای اســتفاده از رمزارزهــای غیرمجــاز 

ــت«. اس

کشف 84 دستگاه استخراج 
غیرمجاز رمز ارز در لرستان

فعالیت های دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق لرستان
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــات ش ــر تحقیق ــر دفت مدی
پروژه هــای  حــوزه  در  این کــه  بیــان  بــا  لرســتان 
پژوهشــی اجــرا شــده یــا در دســت اجــرا کارهــای زیادی 
ــه  ــن فعالیت هــا را ب ــه اســت، برخــی از ای صــورت گرفت
شــکل زیــر عنــوان کــرد: »پیگیــری انجــام بیــش از ۹۰ 
ــاوری  ــم و فن ــارك عل ــا پ ــی ب ــرارداد تحقیقات ــد ق درص
لرســتان بــا عنــوان: طراحــی و ســاخت کولــر بخار ســرد، 
ــا دانشــگاه آزاد  ــی ب ــرارداد تحقیقات ــری و انجــام ق پیگی
ــتگاه  ــاخت دس ــی و س ــوان: طراح ــا عن ــد دورود ب واح
النچــر )پرتاب کننــده( پرتابــه حمل کننــده ســیم در 
بحــران ســیل، پیگیــری و انجــام قــرارداد تحقیقاتــی بــا 
دانشــگاه یاســوج بــا عنــوان: آمایــش شــهری بــا رویکــرد 
ــداد  ــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران، برگــزاری تع پدافن
ــات در دانشــگاه ها  ۴ جلســه کارگــروه تخصصــی تحقیق
ــی  ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــن دانش ــاتید و محققی ــا اس ب
ــارج  ــگاه های خ ــتان و دانش ــتان لرس ــگاه های اس دانش
ــات  ــه تحقیق ــداد 3 جلســه کمیت از اســتان، برگــزاری تع
ــنهادی  ــی پیش ــای تحقیقات ــی پروژه ه ــور بررس به منظ
دانشــگاه ها،  پژوهشــگران  و  همــکاران  ســوی  از 
ارســال و پذیــرش تعــداد 7 مقالــه در کنفرانس هــا و 
همایش هــای ملــی و بین المللــی داخلــی و خارجــی، 
به کارگیــری  خصــوص  در  گســترده  اطالع رســانی 
ســرباز نخبــه از طریــق ســایت شــرکت و اطالع رســانی 

و  پژوهشــی  و  علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  بــه 
ــگان اســتان  ــاد نخب ــا بنی برگــزاری نشســت مشــترك ب
ــت  ــذب هیئ ــوص ج ــترده در خص ــانی گس و اطالع رس
ــی  ــی و پژوهش ــز علم ــگاه ها و مراک ــه دانش ــی ب علم

اســتان و اطالع رســانی در فضــای مجــازی«.
ــه  ــای کمیت ــه فعالیت ه ــه ب ــریفی پور در ادام ــم ش ابراهی
ــه  ــا را این گون ــرد و آن  ه ــاره ک ــز اش ــی نی ــی بازرگان فن
برشــمرد: »برگــزاری 8 جلســه کمیتــه فنــی و بازرگانــی 
بــا موضوعــات مختلــف، ارســال لیســت مشــخصات فنی 
تجهیــزات کثیرالمصــرف جهــت انجــام خریــد تجهیــزات 

شــرکت مطابــق بــا اســتانداردهای صنعــت بــرق، 
ــت  ــدار جه ــل خودنگه ــد کاب ــن خری ــرح معی ــام ط انج
ــارس،  ــواز، ف ــتان، اه ــرق خوزس ــع ب ــرکت های توزی ش
ــرکت  ــت ش ــا محوری ــد ب ــه و بویراحم ــیراز، کهگیلوی ش
ــرق اســتان لرســتان و بررســی و به روزرســانی  ــع ب توزی
و  تولیدکننــدگان  تامین کننــدگان،  ارزیابــی  ســامانه 
پیمانــکاران )ســامانه ســاتپ( جهــت یک پارچــه نمــودن 
ــت  ــش کیفی ــتای افزای ــرکت در راس ــت ش ــدور لیس ون
ــات  ــی در مکاتب ــرکت و صرفه جوی ــه ش کاالی ورودی ب

ــت«. ــدور لیس ــه ون ــان ب ــی آس اداری و دسترس
نیــز  را  پیشــنهادها  نظــام  حــوزه  اقدامــات  وی 
این گونــه عنــوان کــرد:  »ارســال  بــذر پیشــنهاد در 
ــرکت  ــای ش ــی چالش ه ــدن برخ ــرف ش ــتای برط راس
و اســتفاده از نظــرات پرســنل، بررســی و دریافــت 
ــنهادها در  ــام پیش ــامانه نظ ــالی در س ــنهادهای ارس پیش
شــرکت، گزارش گیــری و ارســال عملکــرد ماهیانــه 
نظــام  در  بــرق شهرســتان ها  توزیــع  مدیریت هــای 
پیشــنهادها، اعــالم شــعار نظــام پیشــنهادها و ارســال آن 
ــودن  ــی نم ــی، اجرای ــورت هفتگ ــتان ها به ص ــه شهرس ب
ــت  ــرکت در جه ــطح ش ــده س ــال ش ــنهادهای ارس پیش
بهبــود و راســتای اهــدف شــرکت و ارســال پیشــنهادهای 
ــرق  ــع ب ــت توزی ــا و مدیری ــه واحده ــده ب ــب ش تصوی
شهرســتان های مربوطــه جهــت اجــرای پیشــنهاد«.

ــزی  ــر برنامه ری ــر دفت مدی
ــع  ــرکت توزی ــه ش و بودج
اســتان  بــرق  نیــروی 
لرســتان در گزارشــی اهــم 
فعالیت هــای ایــن دفتــر 
بــه  را   ۱۴۰۱ بهــار  در 
شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
ــره  ــد و تبص ــری بن »پیگی
بنــد  هم چنیــن  و   ۱۵
الــف تبصــره ۱۸ قانــون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ در 
خصــوص بــرق دار نمــودن 
کشــاورزی  چاه هــای 

برنامه ریــزی فیدرهــای 2۰  نفــت،  از وزارت 
کیلــووات پســت های فــوق توزیــع، شــروع 
ــا ســال ۱۴۰6  ــرژی ت ــار و ان ــرآورد ب فرآینــد ب
ــات  ــایر اطاع ــرژی و س ــار ان ــت آم ــا دریاف ب
فــروش از معاونــت مشــترکین کــه پروســه آن 
ــه  ــن برنام ــد، تدوی ــول می انجام ــه ط ــاه ب 6 م
ــی  ــار تفضیل ــه آم ــال ۱۴۰۱، تهی ــی س عملیات
ــری  ــر و پیگی ــه توانی ــال ب ــال ۱۴۰۰ و ارس س
ــازاد  ــزات م ــایی تجهی ــادی شناس ــرح جه ط
ــا در  ــدد آن ه ــب مج ــبکه و نص ــود در ش موج

مــکان بهینه تــر در صــورت امــکان«.
دفتــر  اقدامــات  ســایر  دالونــد  علــی 
ــمرد:  ــه برش ــه را این گون ــزی و بودج برنامه ری
ــال ۱۴۰۰  ــه س ــاخص های 2۹ گان ــش ش »پای

نمــودن  مشــخص  و 
شهرســتان  هــر  رتبــه 
تدویــن  هم چنیــن  و 
ســال  شــاخص های 
مشــخص  و   ۱۴۰۱
نمــودن بــرش شهرســتانی 
به روزرســانی  آن هــا، 
فیدرهــای 2۰ کیلوولــت 
ــت  ــی آی اس« جه در »ج
ــی ام«  ــکات »پ ــع مش رف
جلســات  برگــزاری  و 
متعــدد بــا شــرکت های 
حضــور  بــا  پروایــدر 
برنامه ریــزی  مدیــران و کارشناســان دفتــر 
ــرداری،  ــر بهره ب ــارت ب ــر نظ ــه و دفت و بودج
ــای فشــار  ــات فیدره ــورت اطاع ــری کان پیگی
متوســط بــه نرم افــزار محاســباتی و انعقــاد 
ــام  ــت انج ــب جه ــرکت منتخ ــا ش ــرارداد ب ق
پــروژه، بارگــذاری اطاعــات »جــی آی اس« 
در ســامانه مدیریــت و پایــش فعالیت هــای 
بــا  ســپام(  )ســامانه  توزیــع  مهندســی 
توانیــر، برگــزاری جلســات  الــزام شــرکت 
شهرســتانی بــا محوریــت »جــی آی اس« جهــت 
ــنجی و  ــت، صحت س ــت برداش ــی وضعی بررس
ــات  ــزاری جلس ــات و برگ ــانی اطاع به روزرس
آمــوزش  جهــت  شهرســتان ها  در  بودجــه 

بودجــه«. جدیــد  کدینــگ 

اقدامات دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت توزیع لرستان

مدیــر دفتــر فنــاوری اطاعــات شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان بــا 
ــن  ــات ای ــه تشــریح اقدام ــه ی گزارشــی ب ارائ
ســال ۱۴۰۱  ابتــدای  ســه ماهه  در  دفتــر 

پرداخــت.
را  اقدامــات  ایــن  اهــم  رباطــی  کــوروش 
این گونــه برشــمرد: »اقدامــات الزم بــرای 
جداســازی »آی. تــی« و »او .تــی«، خریــد 
دو دســتگاه ســرور جهــت اتصــال بــه مرکــز، 
خریــد تجهیــزات رادیویــی الیگــودرز و اتصــال 
ــزاری  ــاختمان اداری، برگ ــار و س ــاط انب ارتب
ــد ســوئیچ جهــت ســاختمان  مناقصــه و خری
و  تهیــه  جدید معاونت مشترکین،  
خریــد تجهیــزات و اجــرای شــبکه ســاختمان 
بررســی  مشــترکین،  معاونــت  جدیــد 
ــود  ــیون های اداری موج ــای اتوماس نرم افزاره
و انتخــاب و اعــام جهــت خریــد، راه انــدازی 
چــت آنایــن پرتــال شــرکت جهــت ارتبــاط 
ــز خدمــت الکترونیکــی  ــا می ــاب رجــوع ب ارب
و پرســش و پاســخ آنایــن و جابه جایــی 
پایــش  ســاختمان  شــبکه  تجهیــزات 
ــراری  ــد و برق ــه ســاختمان جدی ــاد ب قاضی آب

کلیــه ارتباط هــای مربوطــه«.

عملکرد بهاری دفتر فناوری 
اطالعات برق لرستان

مدیــر دفتــر امــور مهندســی بــرق لرســتان 
ســه ماهه  در  دفتــر  ایــن  فعالیت هــای  
اول ســال ۱۴۰۱ را بــه شــرح ذیــل عنــوان 
الحــاق  ســاختمانی  کار  »اتمــام  کــرد: 
فنس کشــی  و  نرده کشــی  ســتاد،  بــه 
توزیــع  مدیریــت  پیرامــون  دیوارهــای 
بــرق خرم آبــاد 2، محوطه ســازی ضلــع 
شــمالی ســاختمان ســتاد، تســت و بازدیــد 
ــه  ــرف معامل ــتان و ط ــازی های اس از تیرس
ــر  ــارت ب ــد و نظ ــتان ها، بازدی ــایر اس در س
در  جدیــد  زمینــی  پســت های  احــداث 
ــعه و  ــرآورد و هزینه ســنجی توس ــتان، ب اس
احــداث و تعمیــرات ســاختمانی در ســطح 
ــد و بررســی درخواســت های  اســتان، بازدی
فاقــد  روســتاهای  جهــت  مردمــی 
و  بــرآورد  اســتان،  ســطح  در  بــرق 
هزینه ســنجی زیرســاخت بــرق مســکن 
ــاز دوم  ــاز ف ــتان و آغ ــطح اس ــی در س مل
ــی  ــه صنعت ــه ناحی ــانی ب ــات برق رس عملی

الیگــودرز«. چمن ســلطان 
ــورت  ــات ص ــایر اقدام ــی س ــرزان کریم ف
»آغــاز  برشــمرد:  این گونــه  را  گرفتــه 
بــه  برق رســانی  عملیــات  دوم  فــاز 
ســایت مســکن مهــر الیگــودرز، اتمــام 
عملیــات بهســازی ۴۵۰ روســتاهای اســتان 
لرســتان در قالــب بودجــه و عــوارض بــرق، 
ســنم  ســامانه  ماژول هــای  بــه روزآوری 
یک ســاله،  پشــتیبانی  قــرارداد  عقــد  و 
ــه  ــی هیدرات ــک صنعت ــروژه آه ــتارت پ اس
کیلومتــر،   ۴۰ فاصلــه  بــه  پل دختــر 
پیگیــری اتمــام فیــدر دو مــداره پل دختــر 
ــه طــرف شــهر،  ــد ب از ســمت پســت بابازی
پیگیــری اتمــام فیــدر دو مــداره خروجــی 
پســت 6 خرم آبــاد و تکمیــل شــبکه فشــار 
شهرســتان  صنعتــی  شــهرک  متوســط 

دلفــان«.

عملکرد سه ماهه اول 
دفتر امور مهندسی برق لرستان 

ــروژه  ــرل پ ــر کنت ــر دفت مدی
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
بــا بیــان این کــه در ســال 
۱۴۰۰ تعــداد  ۱۳۳۸ فقــره 
اصــاح،  احــداث،  پــروژه 
بــا  بهســازی  و  تعمیــرات 
 2۴۴۹ مبلــغ  بــه  اعتبــاری 
ــده  ــام ش ــال انج ــارد ری میلی
اســت، اظهــار داشــت: »تــا 
کنــون بیــش از ۹۵ درصــد 
ــده و در  ــل ش ــا تکمی پروژه ه
شــده اند«. بســته  سیســتم 

علــی جایــدری در ادامــه اقدامــات صــورت 
ابتدایــی ســال جاری را  گرفتــه در ســه ماهه 
این گونــه خوانــد:  »تدویــن فهرســت بهــای 
ــه تفکیــک توســعه و اصــاح،  شــرکت توزیــع ب
ــرم  ــات مشــترکین، خــط گ ــرداری، خدم بهره ب
ســال  ابتــدای  در  حجمــی  فعالیت هــای  و 

مدیریت هــای  بــه  ابــاغ  و 
صــدور  جهــت  توزیــع 
ســریال  ایجــاد  دســتورکار، 
نرم افــزار کنتــرل  پــروژه در 
امــکان  به منظــور  پــروژه 
پــروژه  دســتورکار  صــدور 
توســط واحدهــای اجرایــی، 
از  میدانــی  بازدیدهــای 
پیشــرفت فیزیکــی پروژه هــا 
جهــت  در  برنامه ریــزی  و 
ســرعت بخشــیدن بــه اجــرای 
تجهیــزات  نیازســنجی  و  بررســی  پروژه هــا، 
ــورد  ــص کاالی م ــروژه و تخصی ــاز پ ــورد نی م
ــات جلســه  ــر اســاس مصوب ــه پروژه هــا ب نیــاز ب
ــت  ــاس اولوی ــر اس ــزات ب ــع تجهی ــه توزی کمیت
ــت  ــال لیس ــی و ارس ــرفت فیزیک ــرا و پیش اج
تجهیــزات طــرح بهســازی ۱۴۰۱ جهــت خریــد 

بــه امــور پشــتیبانی«.

اقدامات دفتر کنترل پروژه برق لرستان
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ستاد

دفتــر  مدیــر 
بــر  نظــارت 
ی  ر ا د ه بــر بهر
توزیــع  شــرکت 
اســتان  بــرق 
ن  ســتا لر
ص  خصــو ر د
اقدامــات انجــام 
شــده ایــن دفتر در 
ــال جاری  ــار س به
داشــت:  اظهــار 
ی  کیپ هــا ا «

ــای  ــار در مدیریت ه ــه ماه به ــی س ــرم در ط ــط گ خ
ــاد ۱و2، بروجــرد  ــرق شهرســتان های خرم آب ــع ب توزی
۱و2، کوهدشــت، دورود و نورآبــاد تعــداد ۱۰66 مــورد 
ــام  ــط انج ــار متوس ــبکه فش ــر روی ش ــرات ب تعمی
ــاعت  ــگاوات س ــتا ۱2۰۰ م ــن راس ــه در ای ــد ک دادن

داشــته اند«. انــرژی  در  صرفه جویــی 
ــت را  ــن مدیری ــات ای ــایر اقدام ــد اســکندری س محم
این گونــه برشــمرد: »تعدیــل و یــک در میــان کــردن 
ــگاوات از  ــش 3.۱۴ م ــراغ و کاه ــتگاه چ ۱6757 دس
پیــک بــار سراســری و 2866 مــگاوات ســاعت ذخیــره 
انــرژی در ســال ۱۴۰۱، ســرویس و کالیبراســیون 5۱ 
ــوزش  ــبکه، آم ــای ش ــری پارامتره ــتگاه اندازه گی دس
ــار  ــری فش ــزات اندازه گی ــتفاده از تجهی ــارت اس مه
قــوی و بازدیــد، طراحــی و اختصــاص محــل تشــکیل 
و پیگیــری خریــد 2 دســتگاه ســاختمان پیش ســاخته 
ــع  ــدازی انبارك هــای نگهداشــت در توزی جهــت راه ان
و  مالــی  عملیاتــی  تیم هــای  توســط  2 خرم آبــاد 
و  بهره بــرداری  معاونــت  نگهداشــت  و  پشــتیبانی 

ــپاچینگ«. دیس
داد:  ادامــه  وی 
و  »بازدیــد 
ســرویس شــبکه 
اســاس  بــر 
بازدیــد  برنامــه 
ســرویس  و 
ر  ا فــز م ا نر
مکانمنــد پایــش، 
بــا  جلســه 
شــرکت ادصــاب 
جهــت اصــالح 
درخواســت های  اســاس  بــر  ارتقــا  و  نرم افــزار 
ــرات  ــری تعمی ــور سراس ــزاری مان ــرداری، برگ بهره ب
شــبکه در کلیــه مدیریت هــای توزیــع بــرق کــه 
ــج  ــوزش پن ــی داشــته اســت، آم بازدهــی بســیار عال
ــیم  ــل س ــه تبدی ــب در زمین ــیم بانان منتخ ــر از س نف
مســی بــا کابــل خودنگهــدار جهــت شــرکت در 
مســابقه مهارت هــای شــغلی منطقــه مرکــزی و 
شــرکت تیــم پنــج نفــره در مســابقات منطقــه مرکزی 
ــارم  ــام چه ــب مق ــم و کس ــتان ق ــی اس ــه میزبان ب
ــا  ــوح گــروه منتخــب اجــرای ب مســابقات و کســب ل
ــی  ــک اطالعات ــه بان ــابقات و تهی ــی مس ــت فن کیفی
نیم پلــت  اســاس  بــر  توزیــع  ترانســفورماتورهای 
ــپ  ــر روی ترانس هــا کــه توســط اکی نصــب شــده ب
مدیریت هــای توزیــع شهرســتان ها عکس بــرداری 
و بــه ایــن دفتــر ارســال می گــردد و اطالعــات آن هــا 
ــه  ــاخت محــل نصــب، کارخان ــال، س ــامل س ــه ش ک
ســازنده، قــدرت ترانــس و آمپدانــس درصــد برداشــته 

. » د می شــو

عملکرد بهاری دفتر نظارت بر بهره برداری برق لرستان 

توزیــع  شــرکت  انســانی  منابــع  معــاون 
ــاس  ــر اس ــت:  »ب ــار داش ــتان اظه ــرق لرس ب
ــاخص 2۰  ــده در ش ــب ش ــای کس فعالیت ه
ــرکت  ــر ش ــرکت توانی ــر ش ــورد نظ ــه م گان
توزیــع بــرق اســتان لرســتان از درجــه ارتقــا 

ــرد«. ــدا ک پی
ــتور  ــا دس ــت: »ب ــد گف ــد فتحی بیرانون مجی
ــات  ــت اطاع ــع ثب ــرکت توزی ــت ش سرپرس
کلیــه پرســنل در ســامانه شــرکت توانیــر در 

ــت«. ــرار گرف ــتور کار ق دس
ــکام ۳۸  ــه اح ــان این ک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــون تبدیــل  نفــر از پرســنل کــه مشــمول قان

وضعیــت ایثارگــران بودنــد صادر شــده اســت، 
ــدی  ــرح طبقه بن ــرای ط ــرد:  »اج ــوان ک عن
ــدای  ــرو در ابت ــن نی ــنل تامی ــاغل پرس مش
ــه  ــدام می باشــد ک ســال ۱۴۰۱ در دســت اق
ایــن کار منــوط بــه تامیــن یــا اصــاح بودجــه 

ــد«. ــر می باش ــرکت توانی ــرف ش از ط
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  فتحی بیرانونــد 
بــا  همــگام  بهــره وری  اساســی  اقدامــات 
شــرکت توانیــر در شــرکت توزیــع انجــام 
گرفتــه اســت، خاطرنشــان کــرد:  »شــرکت در 
ارزیابــی عملکــرد ســال ۱۴۰۰ توانیــر از دیگــر 

اقدامــات صــورت گرفتــه می باشــد«.

اقدامات معاونت منابع انسانی شرکت توزیع برق لرستان

پدافنــد  و  بحــران  مدیــر 
ــرق  ــع ب غیرعامــل شــرکت توزی
فعالیت هــای  اهــم  اســتان 
انجام شــده در ایــن حــوزه در 
ســه ماهه ابتدایــی ســال  جاری 
عنــوان  ذیــل  شــرح  بــه  را 
مانــور  »برگــزاری  کــرد: 
ــن و جانشــین در  ــت معی مدیری
ــا،   ــله و ازن ــتان های سلس شهرس
بازبینــی انبــار مدیریــت بحــران 
به روزرســانی  و  تجهیــز  و 
ایــن  در  نیــاز  مــورد  اقــام 
ــه  ــه کمیت ــکیل جلس ــار، تش انب

ــل  ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح ــی مدیری تخصص
بــا حضــور اعضــای آن در محــل ســاختمان حــوزه 
طبقه بنــدی  مراکــز  به روزرســانی  و  ســتادی 

اســتان«.

داد:  ادامــه  حکیمــی  محمــد 
مولدهــای  تســت  و  »بازدیــد 
شــده  طبقه بنــدی  مراکــز 
سراســر اســتان جهــت آمادگــی 
و  اضطــراری  شــرایط  در 
ــای  ــا روس ــات ب ــزاری جلس برگ
ــتان  ــطح اس ــتان های س بیمارس
تغذیــه  ســو  دو  پیگیــری  و 
کــردن ایــن مراکــز از دیگــر 
اقدامــات صــورت گرفتــه توســط 

می باشــد«. دفتــر  ایــن 
صــدور  بــا  اســت،   گفتنــی 
حکمــی مدیــر بحــران و پدافنــد 
ــوان  ــتان به عن ــرق اس ــع ب ــل شــرکت توزی غیرعام
رییــس شــورای هماهنگــی مدیــران مدیریــت 
بحــران و پدافنــد غیرعامــل وزارت نیــرو در اســتان 

ــت. ــده اس ــوب ش ــتان منص لرس

عملکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برق لرستان

دیســپاچینگ  امــور  مدیــر 
ــرق اســتان  ــع ب شــرکت توزی
بــه  گزارشــی  در  لرســتان 
امــور  اقدامــات  تشــریح 
بهــار  در  دیســپاچینگ 

پرداخــت. ســال جاری 
ایــن  در  نظامــی  حمیــد 
ــور  ــت: »به منظ ــوص گف خص
اســکادای  ســامانه  توســعه 
تجهیــز   ۱۴ گلدیــس، 
دیگــر  مانــوری  حفاظتــی 
ــه  ــور اضاف ــامانه مذک ــه س ب

شــدند و قابلیــت کنتــرل از راه دور را به دســت 
 ۹۱ مجمــوع  در  ترتیــب  بدیــن  و  آوردنــد 
تجهیــز حفاظتــی مانــوری در ســطح شــرکت، 
قابلیــت اتوماســیون و کنتــرل از راه دور را دارا 

شــدند«.
وی ادامــه داد: »هم چنیــن در ایــن مــدت 
وضعیــت حــدود ۴۰ کلیــد حفاظتــی مانــوری 
در ســطح شــرکت مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و بــا همــکاری مدیریت هــای توزیــع بــرق 

و  اشــکاالت  شهرســتان ها، 
ــع  ــزات رف ــن تجهی ــب ای معای
شــد به نحــوی کــه تجهیــزات 
مذکــور امــکان اتصــال بــه 
پیــدا  را  اســکادا  ســامانه 

ــد«. نماین
کــرد:  تصریــح  نظامــی 
دســتور  و  پیگیــری  »بــا 
ــع و  ــرکت توزی ــت ش سرپرس
بــرق  توزیــع  مدیریت هــای 
 7 تعــداد  شهرســتان ها 
دســتگاه سکســیونر موتــوردار 
جدیــد خریــداری و در شــبکه فشــار متوســط 

گردیــد«. نصــب  اســتان 
مدیــر امــور دیســپاچینگ شــرکت توزیــع بــرق 
ــات  ــی از اقدام ــت : »یک ــتان، گف ــتان لرس اس
ــار ۱۴۰۱  ــل به ــه در فص ــورت گرفت ــر ص دیگ
تعویــض باطری هــای ۵ دســتگاه کلیــد در 
نقــاط مختلــف شــبکه فشــار متوســط اســتان 
ــور  ــای مذک ــث شــد کلیده ــه باع می باشــد ک

ــد«. ــرداری گردن ــل بهره ب ــاره قاب دوب

تشریح فعالیت های امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق لرستان

دیســپاچینگ  و  بهره بــرداری  معاونــت 
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
ــتور  ــری و دس ــا پیگی ــت: »ب ــتان گف لرس
ــای  ــع و مدیریت ه ــرکت توزی ــت ش سرپرس
 7 تعــداد  شهرســتان ها  بــرق  توزیــع 
جدیــد  موتــوردار  سکســیونر  دســتگاه 
و در شــبکه فشــار متوســط  خریــداری 

اســتان نصــب گردیــد«.
ــی  ــه داد: »یک ــینی مهر ادام ــا حس عبدالرض
از اقدامــات صــورت گرفتــه در فصــل بهــار 
تعویــض باطری هــای ۵ دســتگاه کلیــد 
ــط  ــار متوس ــبکه فش ــف ش ــاط مختل در نق
اســتان می باشــد کــه باعــث شــد کلیدهــای 

ــوند«. ــرداری ش ــل بهره ب ــور قاب مذک
ــاس  ــر اس ــبکه ب ــرویس ش ــد و س وی بازدی
نرم افــزار  ســرویس  و  بازدیــد  و  برنامــه 
اقدامــات  دیگــر  از  را  پایــش  مکان منــد 
ــوان  ــت عن ــن معاون ــه در ای ــورت گرفت ص
ــور سراســری  کــرد و گفــت: »برگــزاری مان
ــای  ــه مدیریت ه ــبکه در کلی ــرات ش تعمی
اطاعاتــی  بانــک  تهیــه  بــرق،  توزیــع 
اســاس  بــر  توزیــع  ترانســفورماتورهای 
ــا  ــر روی ترانس ه ــده ب ــب ش ــت نص نیم پل
توزیــع  مدیریت هــای  اکیــپ  توســط 

شهرســتان ها شــامل ســال، ســاخت محــل 
نصــب، کارخانــه ســازنده، قــدرت ترانــس و 
ــدود ۴۰  ــت ح ــی وضعی ــس و بررس آمپدان
کلیــد حفاظتــی مانــوری در ســطح شــرکت 
بــا همــکاری مدیریت هــای توزیــع بــرق 

شهرســتان ها«.
ــا بیــان این کــه در  حســینی مهر در ادامــه ب
ــای  ــال جاری اکیپ ه ــی س ــه ماهه ابتدای س
ــرق  ــع ب ــای توزی ــرم در مدیریت ه ــط گ خ
بروجــرد  ۱و2،  خرم آبــاد  شهرســتان های 
۱و2، کوهدشــت، دورود و نورآبــاد تعــداد 
یک هــزار و 66 مــورد تعمیــرات بــر روی 
شــبکه فشــار متوســط انجــام داده انــد، 
ــتا حــدود  ــن راس ــرد: »در ای خاطرنشــان ک
در  صرفه جویــی  مگاوات ســاعت   ۱2۰۰

ــت«. ــه اس ــورت گرفت ــرژی ص ان
دیســپاچینگ  و  بهره بــرداری  معاونــت 
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
لرســتان در پایــان یــادآور شــد: »در مــدت 
ــور مدیریــت معیــن و  مذکــور برگــزاری مان
جانشــین در شهرســتان های سلســله و ازنــا 
و بازبینــی انبــار مدیریــت بحــران و تجهیــز 
ــن  ــاز در ای ــورد نی ــام م ــانی اق و به روزرس

ــت«. ــه اس ــورت گرفت ــار ص انب

اهم اقدامات بهاری معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
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مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات شــرکت توزیــع برق 
لرســتان آخریــن فعالیت هــای ایــن دفتــر را بــه شــرح زیــر 
عنــوان کــرد: »کنتــرل و پیگیــری برنامــه راه بــردی ایمنــی 
شــرکت در ســطح مدیریت هــای تابعــه توزیــع بــرق بــا 33 
ــدی  ــه زمان بن ــه برنام ــه، تهی ــوع و 286 زیرمجموع موض
ــی،  ــی فن ــی ایمن ــای آموزش ــزاری کالس ه ــده و برگ ش
ــکاران  ــم و پیمان ــرارداد دائ ــا حضــور پرســنل ق ســالمت ب
ــدار  ــداد 6۹ جلســه و مق ــه تع ــرو و برون ســپار ب ــن نی تامی
ــزاری  ــدی و برگ ــه زمان بن ــه برنام ــاعت، تهی ۱۹۱3 نفرس
به منظــور  کاربــردی  موضــوع   ۱2 بــا  ایمنــی  مانــور 
ــات  ــش صدم ــوادث، کاه ــل ح ــنل در مقاب ــی پرس آمادگ
ــدار ۹۱6  ــا مق ــی ب ــور ایمن ــودن 23 مان ــی نم ــا اجرای و ب
نفرســاعت بــا موضوعیت هــای تعییــن شــده در کلیــه 
ــی و  ــت فن ــه حفاظ ــزاری کمیت ــه، برگ ــای تابع مدیریت ه
ــه و  ــداد 36 جلس ــه تع ــرکت ب ــطح ش ــت کار در س بهداش
ــات،   ــی نمــودن مصوب ــری و اجرای ــر ســاعت پیگی 2۴2 نف
تجلیــل از کارگــران نمونــه و زحمت کشــان شــرکت در روز 
جهانــی کار و کارگــر بــه تعــداد ۴۰ نفــر، ارســال شــعائر و 
ــه  ــای تابع ــه پرســنل مدیریت ه ــه کلی ــی ب ــای ایمن پیام ه
ــازی  ــال مج ــاد کان ــان و ایج ــتم پیام رس ــق سیس از طری
ــارات بودجــه  ــت، اخــذ اعتب ــر مدیری ــوزش در ه ــرای آم ب
ســرمایه ای ایمنــی بــه مقــدار ۱2۰2۱ میلیــون ریــال 
و بودجــه جــاری بــه مقــدار 5۱26۴ میلیــون ریــال از 
شــرکت توانیــر، جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز در ســطح 
شــرکت در جهــت پیشــگیری از حــوادث مردمــی مشــهود 

بــه تعــداد 265 مــورد و غیرمشــهود بــه تعــداد 2۰3 مــورد 
ــه کار  ــت ب ــالمت و بازگش ــود س ــری بهب ــت و پیگی و ثب
ــا در سیســتم جامــع ســالمت«. ــه کرون ــال ب بیمــاران مبت

را  مدیریــت  ایــن  اقدامــات  ســایر  رضاییــان  شــاپور 
ــردی و  ــی ف ــرل ایمن ــد و کنت ــمرد: »بازدی ــه برش این گون
ــات در  ــبکه و تاسیس ــورد، ش ــداد ۱۰26 م ــه تع ــی ب گروه
ــول های  ــورد، کپس ــداد ۱۰۹ م ــه تع ــرداری ب ــال بهره ب ح
آتش نشــانی و سیســتم های اعــالم حریــق بــه تعــداد 
۴۹۰ مــورد، آبدارخانــه و ســرویس های بهداشــتی بــه 
تعــداد ۱2۴  بــه  اداری  تعــداد ۱2۰ مــورد، ســاختمان 
مــورد، جرثقیل هــا و باالبر هــا بــه تعــداد ۱۴۹ مــورد، 

ــتم های  ــورد، سیس ــداد 33۹ م ــه تع ــبک ب ــای س خودروه
ــداد  ــه تع ــاختمان های اداری ب ــی س ــی و سرمایش گرمایش
از  ارتفــاع شــبکه های عمومــی  افزایــش  ۱27 مــورد، 
ــل  ــری قف ــورد، به کارگی ــداد ۱7 م ــه تع ــاده ب ــرض ج ع
ــورد،  ــداد 6۴ م ــه تع ــا ب ــرای تابلوه ــب ب ــت مناس و بس
ــداد 33  ــه تع ــا ب ــته درب ه ــای شکس ــکاری لواله جوش
مــورد، جمــع آوری پایه هــای فرســوده و صدمــه دیــده بــه 
تعــداد 6۹ مــورد، نصــب برچســب خطــر بــر روی تابلوهــای 
ــداد 73  ــه تع ــا ب ــی تابلوه ــالح زیرچین ــرق و اص ــع ب توزی
مــورد و جابه جایــی پایه هایــی کــه به خاطــر تعریــض 
ــه  ــد ب ــرار گرفته ان ــر ق ــرایط خط ــا در ش ــر و کوچه ه معاب

ــورد«. ــداد ۴7 م تع
ــی  ــی و الکتریک ــری ارت حفاظت ــه داد: »اندازه گی وی ادام
ــداد  ــه تع ــی ب ــی و زمین ــط هوای ــار متوس ــت های فش پس
7۰۱2 مــورد، بازدیــد در جهــت کنتــرل پروژه هــای احــداث 
و اصــالح و بهینه ســازی از منظــر بررســی حریــم در 
ــر  ــاپ و تکثی ــت چ ــری در جه ــه، پیگی ــای تابع مدیریت ه
بــه تعــداد 25۰۰۰ توصیه هــا و بروشــورهای ایمنــی بــرای 
ــزاران  ــورای پیام گ ــکیل ش ــردم، تش ــه م ــانی ب اطالع رس
ــوم پزشــکی اســتان،  ــه دانشــگاه عل ــی ب ســالمت و معرف
ارســال اطالعــات پروژه هــای تحقیقاتــی پیشــنهادی ســال 
۱۴۰۱ ایــن دفتــر بــه معاونــت برنامه ریــزی و مهندســی در 
جهــت ارســال بــه شــرکت توانیــر و برگــزاری مانورهــای 
ــر ایمنــی در برخــی از مدیریت هــا و  آموزشــی توســط دفت

ــه«. ــای تابع ــایر مدیریت ه ــه س ــانی ب اطالع رس

فعالیت های سه ماهه بهار دفتر ایمنی شرکت توزیع برق لرستان

مدیریــت  دفتــر  مدیــر 
ــع  ــرکت توزی ــرف ش مص
اقدامــات  اســتان  بــرق 
ــرف  ــت مص ــر مدیری دفت
بــه  را   ۱۴۰۱ بهــار  در 
شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
جلســات  »برگــزاری 
صنعــت،  ســازمان های 
و  تجــارت  و  معــدن 

ــک  ــش پی ــت کاه ــی در جه ــهرک های صنعت ش
ــی  ــترکین صنعت ــا مش ــات ب ــزاری جلس ــار، برگ ب
به منظــور جلــب همــکاری در پیــک بــار تابســتان 
ــکار در  ــترکین هم ــه مش ــه ب ــدای تقدیرنام و اه
ــاورزی  ــترکین کش ــوت از مش ــته، دع ــال گذش س
راهنمایــی  به منظــور  کشــاورزی  چــاه  دارای 
بــار  پیــک  در  و جلــب همــکاری  آمــوزش  و 
ــرف در  ــت مص ــپ مدیری ــاب اکی ــتان و انتخ تابس
ــت  ــتان، جه ــرق شهرس ــع ب ــت توزی ــر مدیری ه
ــک  ــش پی ــرای کاه ــه ب ــد تفاهم نام ــوزش، عق آم
مشــترکین بخــش صنعــت، کشــاورزی، تجــاری و 

اداری«.
مطلــق  رســتمی  قبــاد 
ســایر اقدامــات ایــن دفتــر 
برشــمرد:  این گونــه  را 
بــا  تفاهم نامــه  »عقــد 
ــترک  ــش از ۸7۵۰ مش بی
مختلــف  بخش هــای 
در  همــکاری  جهــت 
ــار تابســتان، عقــد  پیــک ب
تفاهم نامــه بــا مشــترکین دارای مولــد جهــت 
ــتان،  ــار تابس ــک ب ــازه پی ــد در ب ــتفاده از مول اس
ــاعت  ــش س ــد پای ــه بع ــاه ب ــخ ۱۵ خردادم از تاری
بــه ســاعت بــار مشــترکین صنعتــی و کشــاورزی و 
اداری جهــت کنتــرل بــار و مصــرف، تهیــه جــدول 
ــار  ــک ب ــش پی ــت کاه ــکاری در جه ــه هم برنام
بــرای صنایــع براســاس روش تغذیــه بــار مصرفــی، 
ــی،  ــهرک صنعت ــل ش ــی )داخ ــت جغرافیای موقعی
کنترل پذیــری  و  صنعتــی(  شــهرک  از  خــارج 
ــه  ــرق ب ــع ب ــرکت توزی ــای گازی ش ــرای کولره ب

تعــداد ۱۱7 دســتگاه کولــر گازی«.

اقدامات بهاری دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق لرستان
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت 
ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــع ب توزی
بــا ارائــه گزارشــی بــه تشــریح 
در  دفتــر  ایــن  عملکــرد 
ســال جاری  اول  ســه ماهه 
پرداخــت و گفــت: »قــرارداد بــا 
ــز لرســتان،  صداوســیمای مرک
ــای  ــاالن فض ــا فع ــرارداد ب ق
مجــازی و اســتفاده گســترده از 
ایــن فضــا، ســاخت تیزرهــای 

تبلیغاتــی مدیریــت مصــرف و پخــش از صداوســیما و 
ــی اســت  ــن اقدامات ــن فضــای مجــازی از مهم تری هم چنی

ــت«. ــه اس ــورت پذیرفت ــال ۱۴۰۱ ص ــار س ــه در به ک
ــا پخــش پیام هــای  ســعید دولتشــاه در ادامــه همــکاری ب
بازرگانــی صداوســیمای اســتان، تبلیغــات گســترده محیطی 
شــامل بنــر- تراکــت- اســترابورد و بیلبــورد، انجــام 
مانورهــای مدیریــت مصــرف در بخــش اداری و تجــاری را 
از دیگــر فعالیــت هــای انجــام شــده عنــوان کــرد و افــزود: 
ــاز و  ــای غیرمج ــف رمزارزه ــت کش ــه اهمی ــه ب ــا توج »ب
ــبکه های  ــه ش ــاز ب ــای غیرمج ــه ماینره ــیب هایی ک آس
ــپ  ــاخت کلی ــه در س ــن زمین ــد، در ای ــرق وارد می نماین ب

تیــزر زیرنویــس تلویزیونــی 
اقدامــات گســترده ای صــورت 
گرفتــه کــه نتیجــه آن کشــف 
ماینرهــای غیرمجــاز  بســیاری 

ــوده اســت«. ب
ســایت  بــودن  بــه روز  وی 
ــترده  ــش گس ــرکت و پوش ش
رســانی ها  اطــالع  و  اخبــار 
در ســایت شــرکت به صــورت 
رســانی  اطــالع  و  روزانــه 
فضــای  برخــط،  مکتــوب،  رســانه های  در  گســترده 
ــرکت را از  ــایت ش ــی و س ــبکه های اجتماع ــازی، ش مج
دیگــر تالش هــای روابط عمومــی شــرکت دانســت و 
اظهــار داشــت: »تهیــه پوســتر به صــورت هفتگــی جهــت 
درج در ســایت شــرکت و اســتفاده گســترده در بریــده 
جرایــد سراســر اســتان، تعییــن نماینــده در هــر اداره جهــت 
ــد دوره ای از ادارات  ــرق، بازدی ــرژی ب ــارف ان ــرل مص کنت
ــش  ــرکت و پخ ــیج ش ــکاری بس ــا هم ــتان ب ــر اس سراس
کتاب هــای ســخن گو بــرای فرزنــدان همــکار جهــت 
فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف گوشــه ای دیگــر از 

فعالیت هــای روابــط عمومــی دانســت«.

نگاهی به عملکرد بهاری روابط عمومی برق استان لرستان 

ــه  ــتان ب ــتان لرس ــرژی اس ــت ان ــروه مدیری ــه کارگ جلس
ــد. ــزار ش ــتاندار برگ ــت اس ریاس

ــع  ــرکت توزی ــت ش ــنهاد سرپرس ــه پیش ــه ب ــن جلس در ای
نیــروی بــرق لرســتان در راســتای کاهــش مصــرف بــرق 
در ســطح اســتان پیشــنهاد کاهــش ســاعات کاری ادارات 
ــه  ــرات ب ــن تغیی ــتاندار ای ــتور اس ــه دس ــد و ب ــرح ش مط
ــتان  ــتگاه های اس ــی ادارات و دس ــه تمام ــل ب ــکل ذی ش

ــد. ــالغ گردی اب
ــخ ۱7  ــد از تاری ــرر ش ــتورالعمل مق ــن دس ــاس ای ــر اس ب
خردادمــاه ۱۴۰۱ تــا ۱5 تیرمــاه ۱۴۰۱ ســاعت کاری ادارات 
دولتــی لرســتان در روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه بــا نیــم 
ســاعت تاخیــر از ســاعت 7:۴5 صبــح شــروع بــه کار نمــوده 
و پایــان وقــت اداری بــا یــک ســاعت تعجیــل در ســاعت 
ــاعت  ــوال از س ــان من ــه هم ــنبه ب ۱3:3۰ و در روز پنج ش

ــردد. ــالغ می گ ــن و اب ــاعت ۱2:3۰ تعیی ــا س 7:۴5 ت

جزییات تغییر ساعات ادارات 
در لرستان اعالم شد

پشــتیبانی  و  تــدارکات  امــور  مدیــر 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
لرســتان بــا بیــان این کــه امــور تــدارکات 
ــاش  ــام ت ــرکت تم ــن ش و پشــتیبانی ای
طرح هــای  خریــد  قالــب  در  را  خــود 
مصــوب و پروژه هــای اختصاصــی کــه در 
ــی  ــدارکات الکترنیک ــامانه ت ــزار س نرم اف
ــده  ــاظ گردی ــت و لح ــتاد( ثب ــت )س دول
بــه انجــام رســانیده اســت، اظهــار داشــت:  
ــی اســت اســتوار  ــم خــود گام ــن مه »ای
و شــفاف در راســتای اجــرای خریدهــای 
ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
کــه از اهمیــت باالیــی نیــز برخــودار 

می باشــد«.
ــتن  ــت داش ــه داد: »در دس ــی ادام ــادی میرزای ه
خریدهــای عمــده تجمیعــی بابــت اجنــاس مهــم و 
ــای  ــواع کابل ه ــه ان ــرق ازجمل ــذار شــبکه ب تاثیرگ
خودنگهــدار در منطقــه ۴ کشــور و کاالهــای دیگــر 
کــه فرآینــد اجــرای قــرارداد در حــال انجــام 
اســت ازجملــه خریــد انــواع تجهیــزات مانــوری از 

ــد«. ــر می باش ــن دفت ــات ای اقدام
وی در ادامــه فعالیت هــای ســه ماهه اول ســال 
ــری  ــرد: »پشــتیبانی و پیگی ــوان ک ــه عن را این گون
عملیــات تدارکاتــی و تکمیــل اســناد مثبتــه و 
ــی جهــت پرداخــت وجــه از  ــور مال ــه ام ارســال ب
ــد  ــه خری ــوط ب ــور مرب ــر، ام ــرکت توانی ــرف ش ط
کارپــرداز کــه شــامل خریدهــای متوســط و جزیــی 

ــن  ــای ای ــتا فعالیت ه ــن راس ــه در ای ــد ک می باش
بخــش در به موقــع رســاندن اجنــاس ســفارش 
دارد،  شــرکت  در  مهمــی  بخشــی  اثــر  شــده 
ــه ای و  ــی دو مرحل ــره مناقصــه عموم ــداد ۵ فق تع
ــیم  ــواع  س ــد ان ــامل خری ــه ش ــه ای ک ــک مرحل ی
ــات  ــه مناقص ــی ازجمل ــور خدمات ــوم و ام آلومینی
ــان،  ــاب کارکن ــاب و ذه ــرویس ای ــی و س خودروی
مدیریــت بــار و پایــش مصــرف مشــترکین و 
و  و عملیــات  اتفاقــات  فهــام،  داده کنتور هــای 
تجدیــد مناقصــه تســت و بازرســی انشــعابات 
ــاری(  ــی و تج ــتایی )خانگ ــهری و روس ــادی ش ع
تــا مرحلــه اعــام برندگــی و ابــاغ قــرارداد پیــش 

ــت«. ــرده اس ب
اســتعام های  »برگــزاری  داد:   ادامــه  میرزایــی 
تاسیســات  بــه  خســارت  بیمــه  بــه  مربــوط 

بــرق  شــبکه های  تجهیــزات  و 
بــرق،  مشــترکین  خســارات  و 
خریدهــای متوســط و جزیــی کــه 
شــامل خریدهــای اضطــراری شــرکت 
ــم  ــره اع ــداد ۳۰ فق ــه تع ــد ب می باش
از کابل هــا، کنتــور و متعلقــات آن و 
ــه  ــداد ۵۰۰ اصل ــد تع ــن خری هم چنی
ــای  ــت پروژه ه ــی جه ــه بتون ــواع پای ان
بهســازی و خریــد کلیــه تجهیــزات 
بهســازی  جهــت  معابــر  روشــنایی 
برگــزاری  و  موجــود  شــبکه های 
ــرارداد  ــاد ق ــه انعق ــا مرحل ــتعام ت اس
در ســطح مدیرت هــای توزیــع نیــروی 

بــرق اســتان لرســتان«.
ــرق لرســتان  ــدارکات و پشــتیبانی ب ــر امــور ت مدی
ــام  ــه انج ــوط ب ــای مرب ــاد قرارداده ــزود: »انعق اف
ــانی  ــروژه برق رس ــی پ ــاری و چاله کن ــات حف عملی
ــر  ــه پل دخت ــی هیدرات ــک صنعت ــه آه ــه کارخان ب
ــور  ــداری آسانس ــر و نگه ــات تعمی ــام خدم و انج
ســاختمان حــوزه ســتادی و تاسیســات ســاختمان 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــت توزی ــتادی و  مدیری ــوزه س ح
کلیــه  انجــام  و  خرم آبــاد  شهرســتان   2 و   ۱
تــا  آن  قانونــی  فرآینــد  اجــرای  و  اســتعام ها 
مرحلــه انعقــاد قــراداد در بســتر ســامانه تــدارکات 
الکترونیــک دولــت و انعقــاد قراردادهــای مطالعاتــی 

ــزار«. ــرم اف ــتیبانی ن ــد و پش ــاوره و خری و مش

اقدامات امور تدارکات و پشتیبانی شرکت توزیع برق لرستان

ــام  ــر مســابقات ورزشــی ج ــای برت در مراســمی از تیم ه
رمضــان حــوزه مقاومــت بســیج کارمنــدان حضــرت امیــر 

)ع( ادارات کل لرســتان تجلیــل شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق 
لرســتان، ایــن مســابقات کــه در مــاه رمضــان بــه 
میزبانــی ســپاه اســتان برگــزار گردیــد بــا حضــور بیــش از 
25۰ ورزشــکار و در ســه رشــته ورزشــی )فوتســال، دارت 
آقایــان و بانــوان و طناب کشــی( در شــهر خرم آبــاد 
ــع  ــه ورزشــکاران بســیجی شــرکت توزی ــزار شــد ک برگ
نیــروی بــرق اســتان در رشــته دارت آقایــان مقــام اول و 
ــوم  ــام س ــه مق ــی ب ــال و طناب کش ــته های فوتس در رش

ــد. دســت یافتن
گفتنــی اســت، در ایــن مراســم از چندیــن مدیــر اســتانی 
ــدی  ــدس مه ــری، مهن ــران امی ــدس مه ــه مهن ازجمل
ــرکت  ــدی از ش ــت بیرانون ــدس حکم ــدری زاد و مهن حی
ــت از ورزش  ــل حمای ــتان به دلی ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
ــد. ــل آم ــل به عم ــیج تجلی ــا بس ــکاری ب ــان و هم کارکن

تجلیل از تیم های برتر 
مسابقات ورزشی جام رمضان
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ستاد

سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
ــتفاده از  ــث اس ــرکت در بح ــن ش ــودن ای ــرو ب از پیش
مولدهــای اضطــراری در زمــان پیــک بــار خبــر داد.

ــروز  ــت: »ام ــر گف ــن خب ــا اعــالم ای ــری ب ــران امی مه
و  ســتادی  حــوزه  در  ژنراتــور  دیــزل  دســتگاه  دو 
امــور 2 خرم آبــاد نصــب و به کارگیــری شــده تــا 
ــند،  ــدوش بکش ــرق را ب ــرف ب ــی از مص ــد بخش بتوانن
ــای  ــتفاده از مولده ــث اس ــع در بح ــرکت توزی ــه ش ک

ــت«. ــرو اس ــار پیش ــک ب ــان پی ــراری در زم اضط
ــن  ــا خودتامی ــراری ی ــای اضط ــه داد: »مولده وی ادام

بخشــی از بــرق مصرفــی را تامیــن خواهنــد کــرد کــه 
ــود در  ــور موج ــزل ژنرات ــتگاه دی ــتا دو دس ــن راس در ای
ســاختمان حــوزه ســتادی و ســاختمان مدیریــت توزیــع 

ــده اند«. ــدازی ش ــاد راه ان ــرق خرم آب 2 ب
بــرق اســتان  نیــروی  سرپرســت شــرکت توزیــع 
ــایر ادارات  ــتا س ــن راس ــرد: »در ای ــان ک ــتان بی لرس
ــد  ــد می توانن ــد دارن ــه مول ــی ب ــه دسترس ــتانی ک اس
ــرق انجــام و  ایــن روش را جهــت مدیریــت مصــرف ب
مولدهــای موجــود را وارد مــدار و قســمتی از بــار توســط 

ــد«.. ــد ش ــن خواه ــا تامی ــن مولده ای

برق لرستان پیشرو در استفاده از مولدهای اضطراری  در پیک بار

معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت 
توزیــع بــرق لرســتان در خصــوص اقدامــات انجــام 
شــده در حــوزه فــروش انــرژی و وصــول مطالبــات 
اظهــار داشــت: »برگــزاری مانــور جهــادی وصــول 
توزیع هــای  شــرکت  بــا  هم زمــان  مطالبــات 
بــرق سراســر کشــور و بــا حضــور حداکثــری 
ــات و  ــام امکان ــکاران و تم ــرکت پیمان ــنل ش پرس
ــی از  ــن بخش ــت تامی ــود جه ــای موج ظرفیت ه
ــان  ــه در پای ــرکت ها ک ــاز ش ــورد نی ــی م نقدینگ
ــویق  ــورد تش ــر م ــای برت ــور از مدیریت ه ــر مان ه

قــرار می گیرنــد«.
ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــاری اقدام ــون بختی همای
ــه برشــمرد: »قطــع بــرق  ایــن خصــوص را این گون
ــی  ــاورزی و صنعت ــای کش ــه چاه ه ــر تعرف و تغیی
آب  منابــع  از  صیانــت  راســتای  در  غیرمجــاز 
زیرزمینــی و بــر اســاس مصوبــه شــورای حفاظــت 
ــع آب و درخواســت های مشــترک ســازمان  از مناب
و  منطقــه ای  آب  شــرکت  و  کشــاورزی  جهــاد 
همــکاری مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان ها، 
ــه  ــرژی ماهیان ــروش ان ــرخ ف ــط ن ــرل متوس کنت
کشــاورزی،  عمومــی،  خانگــی،  تعرفه هــای 
براســاس نرخ نامــه  صنعتــی و ســایر مصــارف 
ــط  ــه متوس ــبت ب ــر نس ــط توانی ــده توس ــاغ ش اب
نــرخ کل اســتان، محاســبه انــرژی و خســارت 
مربــوط بــه رمزارزهــای غیرمجــاز شناســایی شــده 
رمزارزهــای  شناســایی  دســتورالعمل  براســاس 
ــه کمیتــه  غیرمجــاز شــرکت توانیــر مطابــق مصوب
ــرژی  ــروش ان ــداف ف ــن اه ــی اصاحــات، تعیی عال
و  توزیــع  و  تفکیــک مدیریت هــا  بــه  ماهیانــه 
ــن  ــبکه، تعیی ــاز ش ــات مج ــردن تلف ــاظ ک ــا لح ب
ــک  ــه تفکی ــه ب ــات ماهیان ــول مطالب ــداف وص اه

ــروش دوره و  ــاس ف ــع و براس ــای توزی مدیریت ه
ــت از  ــت و قرائ ــر مدیری ــده بدهــی ســنواتی ه مان
ــدود  ــه ح ــاب ماهیان ــدور صورت حس راه دور و ص
کنتــور  دارای  کــه  دیمانــدی  مشــترک   7۰۰
ــت  ــا دق ــه و ب ــورت ماهیان ــند به ص ــام می باش فه
ــترک از  ــه مش ــوری ب ــاب ف ــال صورت حس و ارس

ــک«. ــال پیام ــق ارس طری
وی در ادامــه بــه عملکــرد ســه ماهه اول ســال 
۱۴۰۱ دفتــر نظــارت بــر خدمــات مشــترکین 
نیــز گریــزی زد و گفــت:  »بــا اجــرای طــرح 
فــروش مســتقیم تمــام فرآیندهــای خدمــات 
ــه  ــزم ب ــا مشــترک مل ــه متقاضــی ی مشــترکین ک
ــد  ــد خری ــد، مانن ــری باش ــوازم اندازه گی ــن ل تامی
ــس از انجــام  ــور و ...، پ ــا تعویــض کنت انشــعاب، ی
مراحــل کارشناســی توســط شــرکت توزیــع و 

ــات  ــاز، عملی ــور موردنی ــداد کنت ــوع و تع ــام ن اع
خریــد کنتــور به صــورت خــودکار و مســتقیم 
توســط خــود متقاضــی از تامین کننــده مــورد 
ــدی  ــت نق ــذا پرداخ ــردد. ل ــام می گ ــد، انج تائی
ــدار،  ــا خری ــی ی ــرف متقاض ــور از ط ــه کنت هزین
قبلــی  مشــکات  تامین کننــده،  شــرکت  بــه 
ــع  ــن مناب ــر در تامی ــر تاخی ــور نظی ــن کنت تامی
ــات و ...  ــزاری مناقص ــای برگ ــا فرآینده ــی و ی مال
ــهیل  ــریع و تس ــب تس ــوده و موج ــرف نم را برط

خدمت رســانی بــه متقاضیــان خواهــد بــود«.
بختیــاری افــزود: »از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا 
ــه  ــور ب ــتگاه کنت ــداد ۳۱6۸ دس ــرداد تع ــان خ پای
روش مســتقیم خریــداری و جهــت متقاضیــان 

ــت«. ــده اس ــب ش نص
معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت 

ــه  ــا توج ــرد: »ب ــح ک ــتان تصری ــرق لرس ــع ب توزی
ــه و  ــر تهی ــن دفت ــف ای ــی از وظای ــه یک ــه این ک ب
تکمیــل گزارشــات مربــوط بــه معاونــت مشــترکین 
دفتــر  ایــن  ســال  اول  ســه ماهه  در  می باشــد 
نســبت بــه تکمیــل گزارشــات مربــوط بــه معاونــت 
ــی، تهیــه  ــی، تهیــه گزارشــات صورت هــای مال مال
ــه و  ــع، تهی ــه مجم ــره ب ــت مدی ــات هیئ گزارش
ارســال گزارشــات ســالیانه بــه دیــوان محاســبات، 
تهیــه گزارشــات تفصیلــی مربــوط بــه مشــترکین و 
... اقــدام نمــود و در اســرع وقــت تمــام گزارشــات 
ــل و در  ــا تکمی ــایر معاونت ه ــده از س ــته ش خواس

ــرار داده شــد«. ــا ق ــار آن ه اختی
ــرق  ــن ب ــی تامی ــه برگــزاری کمیته هــای عال وی ب
ــه  ــه این ک ــه ب ــت:  »باتوج ــرد و گف ــاره ک ــز اش نی
ــووات و  ــاالی 2۵۰ کیل ــان ب ــای متقاضی پرونده ه
ــه  ــاز ب ــه نحــوی نی ــه ب ــی ک ــن پرونده های هم چنی
ــرق  ــن ب ــه تامی ــد در کمیت ــر دارن ــی دقیق ت بررس
ــدای  ــرد از ابت ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــتان م اس
ــا  ــده ب ــداد ۹6 پرون ــرداد تع ــان خ ــا پای ــال ت س
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــه کمیت ــزاری ۵ جلس برگ
گرفتــه کــه پــس از اعــام رای نهایــی کمیتــه بــه 
ــده  ــاغ گردی ــع جهــت اجــرا اب مدیریت هــای توزی

اســت«.
همایــون بختیــاری ســایر اقدامــات صــورت گرفتــه 
را بــه شــرح ذیــل عنــوان کرد: »بررســی تعــداد ۱۱ 
پرونــده در خصــوص مشــکات صنایــع در ســامانه 
فرآینــد هماهنــگ )ســتاد تســهیل( و ارســال 
مصوبــات بــه ایشــان، واگــذاری ۸7 انشــعاب معــاف 
ــداد و  ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــان تح ــه مددجوی ب
بهزیســتی و ارزیابــی مدیریت هــای توزیــع توســط 

ــتاد«. ــارت س ــا نظ ــا ب ــایر مدیریت ه س

اقدامات معاونت فروش و خدمات مشترکین برق لرستان

مدیــر دفتــر لــوازم اندازه گیــری بــرق لرســتان اقدامــات 
صــورت گرفتــه در بهــار ســال جاری را بــه شــرح ذیــل 
ــرژی  ــبه ان ــزار محاس ــدازی نرم اف ــود: »راه ان ــوان نم عن
ــادی و  ــترکین ع ــاز مش ــای غیرمج ــارت برق ه و خس
ــرکت  ــتورالعمل ش ــق دس ــی طب ــعاب قانون ــد انش فاق
بــرای  رلــه شــنت  دســتگاه  نصــب 22۰  توانیــر، 
مشــترکین ولتــاژ ثانویــه دارای کنتــور هوشــمند فهــام 
در راســتای کنترل پذیــری مشــترکین مذکــور و کنتــرل 
ــه فاز  ــور س ــتگاه کنت ــض ۱۱8۰ دس ــار و تعوی ــک ب پی
ــور  ــه کنت ــرف و ادارات ب ــر مص ــاری پ ــتقیم تج مس

ــل از راه دور«. ــع و وص ــل قط ــام قاب ــمند فه هوش
ــای  ــاماندهی اکیپ ه ــرد: »س ــح ک ــوان تصری ــن ت بهم
مدیریت هــای  در  غیرمجــاز  برق هــای  جمــع آوری 
توزیــع بــرق شهرســتان ها و طراحــی، ســاخت و نصــب 
ــدار طراحــی شــده توســط کارشناســان  5۰ دســتگاه م
کنترل پذیــری  جهــت  اندازه گیــری  لــوازم  دفتــر 
توزیــع  مدیریت هــای  در  اولیــه  ولتــاژ  مشــترکین 
ــی  ــروژه مل ــرق شهرســتان ها و در راســتای اجــرای پ ب
مدیریــت بــار و قطــع و وصــل از راه دور از دیگــر 

ــد«. ــه می باش ــورت گرفت ــات ص اقدام

عملکرد دفتر لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق لرستان
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مدیریت توزیع

عملکرد بهاری مدیریت توزیع برق1 شهرستان خرم آباد

ــی  ــاد در گزارش ــتان خرم آب ــرق۱ شهرس ــع ب ــر توزی مدی
بــه ارائــه عملکــرد ایــن مدیریــت در ســه ماهه اول 
ــت  ــه اولوی ــه ب ــا توج ــت: »ب ــال ۱۴۰۱ پرداخــت و گف س
سیاســت گذاری شــده توســط شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان لرســتان ایــن مدیریــت در ســه ماهه نخســت 
ــات  ــول مطالب ــرار دادن وص ــت ق ــا اولوی ــال جاری ب س
هم زمــان بــا سراســر کشــور طــی 8 مرحلــه مانــور 
وصــول در مصــارف خانگــی ۹6 درصــد، مصــارف تجــاری 
ــن  ــد و هم چنی ــی ۱۴6 درص ــارف صنعت ــد، مص 5۰ درص
ــه در  ــوده ک در مصــارف بخــش کشــاورزی 82 درصــد ب
ــن  ــه ماهه ای ــول س ــن وص ــات میانگی ــن اقدام ــه ای نتیج
مدیریــت 76 درصــد معــادل بیــش از ۱۱۰ میلیــارد ریــال 
ــول  ــش وص ــب افزای ــر موج ــن ام ــه ای ــت، ک ــوده اس ب

ــد«. ــتان گردی ــع اس ــرکت توزی ــات ش مطالب
ــبکه  ــعه ش ــور توس ــه منظ ــزود: »ب ــد اف ــد بیرانون محم
موجــود  شــبکه های  بهینه ســازی  و  اصــالح  نیــز  و 
در آســتانه پیــک تابســتانه و نیــز نصــب چراغ هــای 
ــه اســت:  ــر صــورت گرفت ــرح زی ــه ش ــی ب ــر اقدامات معاب
احــداث 5۰ متــر شــبکه فشــار متوســط به صــورت کابــل 
فاصلــه دار جهــت تعدیــل پســت 3 و افزایــش بــار پســت 
ــتگاه  ــض ۱6 دس ــن تعوی ــگ و هم چنی ــدر فرهن 6 در فی
کات اوت، شــاخه زنی ۴6 اصلــه درخــت و تعویــض 3۱ 
ــر  ــدد اسپیس ــب ۴ ع ــن نص ــاز و هم چنی ــتگاه جداس دس
و ۱ مــورد سکســیونر و در بخــش اصــالح تعمیــر و 

ــاد  ــتای خرم آب ــهر و روس ــطح ش ــر س ــازی معاب بهینه س
ــپ ۱5۰و 7۰ وات  ــدد الم ــش از 25۰ ع ــض بی ــا تعوی ب
ــه  ــهر زاغ ــال و در ش ــون ری ــر ۴5۰ میلی ــی بالغ ب ــا مبلغ ب
ــا  ــر ب ــراغ معاب ــتگاه چ ــب ۱۰2 دس ــا نص ــهر ب و بیران ش
ــا  ــن ب ــال و هم چنی ــون ری ــر 7۰۰ میلی ــه ای بالغ ب هزین
تعمیــر تعــداد 3۰۰ دســتگاه چــراغ بــا مبلغــی بالغ بــر 75۰ 
ــال  ــاه ح ــت رف ــور جه ــال در دو بخــش مذک ــون ری میلی
ــه  ــن مدیریــت انجــام گرفت مشــترکین تحــت پوشــش ای

ــت«. اس
وی تصریــح کــرد: »بــا توجــه بــه تخصیــص بودجــه کــه 
ــرق جهــت بهینه ســازی روســتاهای  از محــل عــوارض ب
ایــن مدیریــت بــا احــداث 6۰۰ متــر شــبکه فشــار متوســط 
و نصــب 7 دســتگاه پســت هوایــی )5۰ و ۱۰۰ کیلوولــت 
بالغ بــر ۹582 میلیــون ریــال و  اعتبــاری  بــا  آمپــر( 
ــتایی  ــف روس ــار ضعی ــبکه فش ــالح ش ــا اص ــن ب هم چنی
ــوروز  ــردارآباد و ده ن ــنگی، س ــا، قلعه س ــدار علی ــی خال پاپ
ــر ۱6۰۰  ــاری بالغ ب ــا اعتب ــر شــبکه ب ــداث 5۰۰ مت ــا اح ب

ــه اســت«. ــال انجــام گرفت میلیــون ری
بیرانونــد در پایــان خاطرنشــان کــرد: » طــی ایــن مــدت 
تعــداد 367 کنتــور تک فــاز و ســه فاز نصــب شــده و 
ــده و  ــذار گردی ــره انشــعاب واگ ــتا ۴۱2 فق ــن راس در همی
ــن  ــایی و ضم ــاز شناس ــعاب غیرمج ــره انش ــداد ۹2 فق تع
ــم  ــعاب دائ ــا انش ــره از آن ه ــداد 3۱ فق ــم تع ــذ جرائ اخ

ــد«. ــداری نمودن خری

فعالیت های بهاری مدیریت توزیع برق شهرستان سلسله

ــا ارائــه  مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان سلســله ب
ــه ماهه  ــه در س ــات صــورت گرفت گزارشــی اقدام
را  مدیریــت  ایــن  توســط   ۱۴۰۱ ســال  اول 

ــرد. ــریح ک تش
ــه  ــات را این گون ــن اقدام ــپهوند ای ــان س مرادج
برشــمرد: »اصــاح ۱۵ مــورد جمپــر فشــار 
ــراژ  ــدد المنــت در آمپ متوســط، تعویــض۱2۰ ع
مختلــف، تعویــض ۴۸ عــدد مقــره ســوزنی و 
ــدد کات اوت،  ــض۱۸ ع کششــی )بشــقابی(، تعوی
ترمیــم ۱۰ مــورد پارگــی ســیم فشــار متوســط، 
نصــب ۱۵ عــدد برق گیــر، رفــع حریــم ۹۱۰ 
متــر از شــبکه فشــار ضعیــف، برکنــاری ۱2 اصلــه 
تیــر2۰۰-۹ و ۴۰۰-۹، نصــب 22 اصلــه تیــر 
2۰۰-۹، ۴۰۰-۹، ۴۰۰-۱2 و 6۰۰-۱2، رفــع 2۰ 
مــورد اتصالــی شــبکه فشــار متوســط، برکنــاری 
پایــه فشــار متوســط، شــاخه زنی  ۱۵ اصلــه 
ــم شــبکه فشــار  ــه در حری ــه درخــت ک 7۵ اصل
ــدد راس  ــض7 ع ــتند، تعوی ــرار داش ــط ق متوس
تیــر، ۴۱ عــدد کلمــپ انشــعاب، ۳۳ عــدد کلمــپ 
کابــل بــه کابــل، ۵ عــدد کابلشــو فشــار ضعیــف، 
ــی آن و  ــع اتصال ــزی و رف ــدر مرک ــد از فی بازدی
ــر )۵۰، 7۰ و  تعویــض بیــش از ۱7۰ المــپ معاب

ــتان«. ــطح شهرس ۳۵ وات( در س
ــه را  ــات صــورت گرفت ــایر اقدام ــه س وی در ادام
این گونــه عنــوان کــرد: »تعمیــر و تعدیــل بیــش 
ــداد  ــض تع ــر، تعوی ــراغ معاب ــتگاه چ از ۱6۹ دس
ــدد  ــی، 2۵ ع ــتاتر، ۵ ســاعت نجوم ــدد اس 7۳ ع
ســرپیچ،  نصــب تعــداد ۵۸ دســتگاه چــراغ معابــر 
مــورد  انجــام ۱27  وات،  و ۱۵۰   ۳۵ ،7۰  ،۵۰
خدمــات پــس از فــروش، شناســایی و کشــف ۵ 
ــف شــده،  ــرژی تل انشــعاب غیرمجــاز و احصــا ان
انجــام ۱۹۸ مــورد خدمــات بــه مشــترکین، 
در  صورت حســاب  مــورد   2۰ تعــداد  اصــاح 
قالــب کمیتــه اصاحــات و تقســیط تعــداد 
۱۱۰ فقــره صورت حســاب جهــت مســاعدت 
ــداد  ــری تع ــت، هایلوگی ــترکین کم بضاع ــا مش ب
قرائــت   6 و  عــادی  مشــترکین  قرائــت   ۹۸
مشــترکین دیمانــدی جهــت جلوگیــری از صــدور 
ــی  ــغ غیرواقع ــا مبال ــاب های کاذب ب صورت حس
ــاب  ــورد تسویه حس ــداد 72 م ــام تع ــاال، انج و ب
ــب ۱6۰  ــاری،  نص ــای خوداظه ــت قرائت ه و ثب
احــداث،  عــادی،  اندازه گیــری  لــوازم  مــورد 
اندازه گیــری  لــوازم  بهینه ســازی  و  اصــاح 

ــدی«. دیمان

اقدامات بهاری مدیریت توزیع برق1 شهرستان بروجرد

مدیــر توزیــع بــرق ۱ شهرســتان بروجــرد بــا اشــاره 
ــع  ــرکت توزی ــه ش ــورت گرفت ــای ص ــه تالش ه ب
بــرق لرســتان در برق رســانی بــه اکثــر نقــاط اســتان 
ــال های  ــرد در س ــتان بروج ــرد: »شهرس ــوان ک عن
ــی  ــزی و کار کارشناســی و همدل ــا برنامه ری ــر ب اخی
ــی در  ــه پرســنل توانســته اســت گام هــای مثبت کلی

ــردارد«. جهــت رفــاه حــال مشــترکین ب
محمدعلــی خســروی در ادامــه بــه تشــریح عملکــرد 
ــت و  ــه ماهه اول ۱۴۰۱ پرداخ ــت در س ــن مدیری ای
ــداث  ــرد: »اح ــوان ک ــل عن ــرح ذی ــه ش ــا را ب آن ه
یــک کیلومتــر خطــر فشــار متوســط هوایــی، 
ــی،  ــف هوای ــار ضعی ــر فش ــر خط ــداث 5۰۰ مت اح
احــداث 3 دســتگاه پســت توزیــع هوایــی بــا 
ظرفیــت 25۰ کیلوولــت آمپــر، جــذب 22۰ مشــترك 
ــار  ــط فش ــر خ ــالح 2 کیلومت ــر و اص ــد، تعمی جدی
ــط  ــر خ ــک کیلومت ــالح ی ــر و اص ــط، تعمی متوس
فشــار ضعیــف، تعمیــر و اصــالح 2۰ دســتگاه پســت 
ــری  ــوخته، بارگی ــپ س ــض 27۴ الم ــع، تعوی توزی
و تعــادل بــار 35۰ پســت، نصــب دو دســتگاه 
ــی، تعویــض  ــار هوای ــر ب ــل قطــع زی سکســیونر قاب
ــتگاه  ــف 7 دس ــوب، کش ــور معی ــتگاه کنت ۱۰6 دس
ماینــر و جمــع آوری تعــداد 2۱ انشــعاب غیرمجــاز و 

ــاز«. ــه مج ــا ب ــل آن ه تبدی

وی در ادامــه بــه برخــی اقدامــات فرهنگــی و 
روابــط عمومــی ایــن مدیریــت اشــاره کــرد و آن هــا 
ــویق  ــی و تش ــود:  »قدردان ــوان نم ــه عن را این گون
چنــد تــن از پرســنل نمونــه در روز کارگــر، برگــزاری 
حلقه هــای صالحیــن بــا حضــور فعــاالن فرهنگــی، 
برگــزاری مراســم زیــارت عاشــورا به مناســبت 
ــه  ــرت خدیج ــالم حض ــوی اس ــزرگ بان ــات ب وف
ســینه زنی  و  روضــه  مراســم  برگــزاری  )س(، 
ــور  ــی )ع(، حض ــرت عل ــهادت حض ــبت ش به مناس
ــکن  ــی دشمن ش ــور در راهپیمای ــری و پرش حداکث
ــش  ــی و پخ ــتگاه صلوات ــی ایس ــدس،  برپای روز ق
ــبت والدت  ــردم به مناس ــن م ــربت بی ــیرینی و ش ش
حضــرت معصومــه )س( و حضــرت امــام رضــا 
ــجد  ــور در مس ــور پرش ــت، حض ــه کرام )ع( در ده
ــالگرد ارتحــال  ــام جهــت شــرکت در مراســم س ام
ــز خدمــت و حضــور  امــام خمینــی )ره(، برپایــی می
ــاز  ــزرگ نم ــالی ب ــک در مص ــع ی ــت توزی مدیری
مــردم،  بــا  نزدیک تــر  ارتبــاط  جهــت  جمعــه 
ــا حضــور  برگــزاری مراســم آزادســازی خرمشــهر ب
راوی و روایت گــر 8 ســال دفــاع مقــدس، برگــزاری 
ــع۱ و  ــت توزی ــور مدیری ــا حض ــری ب ــت خب نشس
خبرنــگاران شهرســتان و مراســم جزءخوانــی در 

ــان«. ــارك رمض ــاه مب ــام م ای

عملکرد سه ماهه اول 1401 مدیریت توزیع2 برق بروجرد

ــا  ــرد ب ــتان بروج ــرق2 شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ارائــه گزارشــی اقدامــات ایــن مدیریــت در 
بهــار ۱۴۰۱ را این گونــه برشــمرد: »اصــاح 
فشــار  شــبکه  کیلومتــر   2۵ بهینه ســازی  و 
متوســط شــهری و روســتایی، نصــب ۱ دســتگاه 
و  سکســیونر  دســتگاه   2 و  سکشــن الیزر 
ــدد جداســاز به منظــور  ــن نصــب ۱۵ ع هم چنی
ــط،  ــار متوس ــبکه فش ــور ش ــاط مان ــش نق افزای
ــور  ــوب به منظ ــره معی ــدد مق ــض ۱۱۰ ع تعوی
ــض  ــداری شــبکه و تعوی ــش پای اصــاح و افزای
7 اصلــه پایــه فشــار متوســط و اصــاح و 
ــی به همــراه  بهینه ســازی ۴۹ عــدد پســت هوای
دســتگاه   ۳ و  کات اوت  دســتگاه   6 تعویــض 

برق گیــر«.
محمدرضــا خســروی ســایر اقدامــات ایــن 
ــاح  ــرد: »اص ــوان ک ــه عن ــت را این گون مدیری
فشــار  شــبکه  متــر   ۱7۰۰ بهینه ســازی  و 
 ۱۴ به همــراه  روســتایی  و  شــهری  ضعیــف 
ــد 7۰۰  ــاح و تعه ــه، اص ــی پای ــه جابه جای اصل
دســتگاه چــراغ و روشــنایی معابــر و یــک 
ــه  ــراغ ب ــتگاه چ ــردن ۱۵۰۰ دس ــان ک در می
ــب ۱۸7  ــتان، نص ــک تابس ــذر از پی ــت گ جه
ــف  ــد و کش ــترکین جدی ــور مش ــتگاه کنت دس

و جمــع آوری 7۱ مــورد برق هــای غیرمجــاز 
مشــهود و نامشــهود«.

روابــط  و  فرهنگــی  اقدامــات  ادامــه  در  وی 
ــتان  ــرق شهرس ــع2 ب ــت توزی ــی مدیری عموم
ــوان کــرد:  ــل عن ــه شــرح ذی ــز ب بروجــرد را نی
ــه  ــرت خدیج ــت حض ــم رحل ــزاری مراس »برگ
ــام  ــی )ع(، ای ــام حســن مجتب )س( و والدت ام
والدت  جشــن  )ع(،  امیرالمؤمنیــن  شــهادت 
)ع(،  رضــا  امــام  و  )س(  معصــوم  حضــرت 
اجــرای جشــن روز دختــر بــا حضــور فرزنــدان 
دختــر همــکار بــه همــراه اهــدا کارت هدیــه بــه 
تمامــی دختــران نازنیــن با حضــور کارشناســان 
ــادواره شــهدای  ــواده، ی ــاق خان ــه اتف ــرم ب محت
فتــح خرمشــهر بــه همــراه فضاســازی و نصــب 
ــهر،  ــازی خرمش ــس آزادس ــگاه عک ــر نمایش بن
برگــزاری نشســت بصیرتــی و عقیدتــی بــا 
حضــور کارشــناس مســائل فرهنگــی و سیاســی 
ــدس  ــاحت مق ــه س ــن ب ــاد توهی ــن ابع و تبیی
عنکبــوت  موهــن  فیلــم  در  رضــا)ع(  امــام 
ــا  ــی ب ــت روان شناس ــزاری نشس ــدس و برگ مق
ــاد  ــترس و اعتی ــم و اس ــرل خش ــوع کنت موض
ــا همــکاری دکتــر  ــا حضــور همــکاران مــرد ب ب

ــت«. ــبکه بهداش ــناس ش روان ش
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عملکرد مدیریت توزیع برق الیگودرز در بهار 1401
شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــودرز اقدام الیگ
ایــن  بهره بــرداری  حــوزه  در 
ــرد:  ــوان ک ــه عن ــت را این گون مدیری
ــاح و  ــی اص ــات اجرای ــاز عملی »آغ
ــط  ــار متوس ــبکه فش ــی ش جابه جای
دو مــداره کمربنــدی شــمالی بــه 
ــات  ــاز عملی ــر، آغ ــول ۱۳۵۰ مت ط
جابه جایــی  و  اصــاح  اجرایــی 
شــبکه فشــار ضعیــف کمربنــدی 
متــر،   ۱۱۵۰ طــول  بــه  شــمالی 
ــی  ــاح و جابه جای ــرح اص ــه ط ادام
ــول  ــه ط ــیخان ب ــه ش ــبکه گردن ش
2 کیلومتــر، اصــاح و جابه جایــی 
شــبکه فشــار ضعیــف روســتاهای 

ایــوج، آب باریــک، برنابــاد، قلعــه خلیلــه بــه طــول 
2.2 کیلومتــر، اصــاح، جابه جایــی و احــداث شــبکه 
فشــار متوســط رانشــی مورزریــن و نصــب تــاور بــه 
طــول ۱2۰۰ متــر، اصــاح و جابه جایــی پســت 
ــبکه  ــی ش ــاح و جابه جای ــمالی، اص ــدی ش کمربن
ــودگی و  ــت فرس ــهر به عل ــطح ش ــف س ــار ضعی فش
ــان، تعمیــرات دوره ای  ــر خیاب ــرار گرفتــن در معاب ق
فیدرهــای بحرانــی، حــذف تجهیــزات مــازاد شــبکه 
و کانــون خطــر و نقــض حریــم شــبکه فیــدر برنابــاد 
جابه جایــی  و  اصــاح  متــر،   ۱۴۰۰ طــول  بــه 
ــدان  ــط می ــار متوس ــف و فش ــار ضعی ــبکه فش ش
امــام خمینــی )ره( جهــت زیباســازی مبلمــان 
شــهری و رفــع کانــون خطــر، تعمیــر چــراغ معابــر 
ــل  ــتگاه، تعدی ــداد ۴۰۰ دس ــه تع ــهر ب ــطح ش س
ــتان  ــطح شهرس ــای س ــای بلواره ــنایی چراغ ه روش
ــار  ــک ب ــور از پی ــرف و عب ــت مص ــور مدیری به منظ
ــر و نصــب چــراغ  ۱۴۰۱، تعمیــرات چراغ هــای معاب
ــه جهــت پســت های  ــد در شــهرها، نصــب پای جدی
ــه تعــداد ۴ دســتگاه  ــار ســطح شهرســتان ب فــول ب
هوایــی  پســت های  اطاعــات  تصویر بــرداری  و 

ــت«. ــداد ۵۰۴ پس ــه تع ــی ب ــی و خصوص عموم
ــه  ــام گرفت ــات انج ــه اقدام ــرلک در ادام ــر س اصغ

ــرح  ــه ش ــز ب ــارت را نی ــی و نظ ــث مهندس در بح
ذیــل عنــوان نمــود: »توســعه و اصــاح گردنــه 
فشــار متوســط فرســش و نصــب تعــداد ۱۰7 اصلــه 
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــداث ش ــری، اح ــه ۱2 مت پای
ــول  ــه ط ــتایی ب ــهری و روس ــد ش ــترکین جدی مش
ــه،  ــه پای ــداد ۴۵ اصل ــب تع ــر و نص ۱۰۱۳ کیلومت
بهبــود روشــنایی معابــر ســطح شهرســتان بــا نصــب 
ــری  ــف، پیگی ــواع مختل ــراغ در ان ــتگاه چ ۸6 دس
ادامــه طــرح احــداث شــبکه فشــار متوســط و 
ــلطان و  ــن س ــی چم ــه صنعت ــف ناحی ــار ضعی فش
ــرق  اجــرای 2۴ طــرح نیرورســانی جهــت تأمیــن ب
ــق  ــتان از طری ــطح شهرس ــف س ــای مختل طرح ه

ــی«. ــش خصوص بخ
ــز  ــی نی ــوزه حقوق ــات ح ــه اقدام ــه ب وی در ادام
گریــزی زد و گفــت: »۵ فقــره طــرح شــکایت 
ــر،  ــراژ ۸۸ مت ــه مت ــر ب ــل معاب ســرقت ســیم و کاب
پیگیــری پرونــده ۴ نفــر ســارق دستگیرشــده و 
ــرات  ــی نم ــیم مس ــرم س ــدار ۳۰ کیلوگ ــف مق کش
مختلــف، شناســایی و جمــع آوری تعــداد ۱۹ فقــره 
ــرح  ــودرز و ط ــتاهای الیگ ــاز در روس ــرق غیرمج ب
شــکایت علیــه ۱6 مشــترک اســتفاده کننده از بــرق 
ــب،  ــکایت های تخری ــره ش ــداد 2 فق ــاز، تع غیرمج
در  پرونده هــا  پیگیــری  هم چنیــن  و   ... افتــرا 

جلســات دادگاه، صــدور تعــداد 
ــیم  ــرقت س ــه س ــره دادنام ۵ فق
بــرق  از  غیرمجــاز  اســتفاده  و 
ــداد  ــدور تع ــن و ص ــه متهمی علی
۳ فقــره دادنامــه بــه نفــع شــرکت 
بــه  مربــوط  پرونده هــای  در 
ــن  ــند زمی ــال س ــت ابط درخواس
ــه  ــع ک ــرکت توزی ــه ش ــق ب متعل
رأی بــه نفــع شــرکت توزیــع 

ــد«. ــذ گردی اخ
اقدامــات  ســرلک در خصــوص 
ــت:  ــز گف ــری نی ــد اندازه گی واح
»بازدیــد تســت عــادی تعــداد 
2۵۳ مــورد، ، غیرمجــاز کشــف 
ــب  ــورد، نص ــداد 2۸ م ــده تع ش
انشــعاب تک فــاز شــهری تعــداد ۱6۵ مــورد، نصــب 
انشــعاب تک فــاز روســتایی تعــداد 62 مــورد، نصــب 
انشــعاب ســه فاز تعــداد 6۰ مــورد، تســت انشــعاب 
دیمانــدی 2۴ مــورد، نصــب انشــعاب دیمانــدی 
تعــداد ۱۵ مــورد، نصــب انشــعاب ســه فاز مســتقیم 
دیمانــدی تعــداد ۹ مــورد، تعویــض کنتورهــای 
تعویــض  و  مــورد   ۴۸ تعــداد  عــادی  ســوخته 
ــورد«. ــداد 7 م ــدی تع ــوخته دیمان ــای س کنتوره

وی در خصــوص مدیریــت مصــرف گفــت: »بازدیــد 
ــهر و  ــطح ش ــرف س ــر مص ــاری پ ــترکین تج از مش
ــترکین  ــا مش ــرارداد ب ــد ق ــرق، عق ــع ب ــار قط اخط
جهــت  اداری  و  تجــاری  کشــاورزی،  صنعتــی، 
همــکاری و کاهــش مصــرف در پیــک بــار تابســتان، 
ــا جهــت کاهــش  ــه از ادارات و بانک ه ــد روزان بازدی
مصــرف بــرق و اخطــار قطــع بــرق، بازدیــد از 
ــکاری  ــی جهــت هم ــر مصــرف صنعت مشــترکین پ
ــرق مشــترکین غیرهمــکار،  ــار و قطــع ب در پیــک ب
ــا  ــرف ب ــت مص ــی مدیری ــه توجیه ــزاری جلس برگ
ــک  ــکاری در پی ــت هم ــاورزی جه ــترکین کش مش
بــار تابســتان و برگــزاری جلســه توجیهــی مدیریــت 
مصــرف بــا مشــترکین صنعتــی جهــت همــکاری در 

ــار تابســتان«. ــک ب پی

عملکرد بهار 1401 مدیریت توزیع2 برق شهرستان خرم آباد 
بــرق  توزیــع2  مدیریــت 
در  خرم آبــاد  شهرســتان 
گزارشــی اقدامــات انجــام 
در  مدیریــت  ایــن  شــده 
شــرح  بــه   ۱۴۰۱ بهــار 
ذیــل عنــوان کــرد: »فــروش 
انشــعاب ۳۵۴ مــورد، درصــد 
درصــد،   ۸2.۵ وصــول 
کمیســیون های  برگــزاری 
برگــزاری  حریــم،  رفــع 
ایمنــی  کاس هــای 
مجــازی،  به صــورت 
اطاعــات  برداشــت 
و  درصــد   ۱۰۰ به صــورت 
ــای  ــات فرم ه ــل اطاع تکمی
تغییــرات  به روزرســانی 
آرایــش شــبکه 2۰ کیلوولــت 

ــار  ــبکه فش ــار ش ــی ب ــور، جابه جای ــه مان و نقط
ضعیــف و نقطــه مانــور و فــرم به روزرســانی 
ــرات جهــت کاربردی ســازی  ــس از انجــام تعمی پ
نرم افــزار، نصــب ۴۰ دســتگاه چــراغ معابــر، 
اصــاح ۱۵۰ دســتگاه چــراغ 7۰ وات، اصــاح ۹۰ 
ــتگاه  ــاح۵۰  دس ــراغ ۱۵۰ وات، اص ــتگاه چ دس
چــراغ ۵۰ وات، تعویــض شــبکه روشــنایی معابــر 
ــتگاه  ــداد ۳۰۰۰ دس ــه تع ــار ب ــک ب ــت پی جه
چــراغ ۱۵۰ وات، راه انــدازی 2 دســتگاه بــرج 
ــوروزی«. ــات ن ــام تعطی ــهر در ای ــام ش ــوری ب ن

ــه داد: »شناســایی 2۰۰  ــدی ادام حکمــت بیرانون
مــورد بــرق غیرمجــاز کــه حــدود ۱۵ مــورد 
و  نامشــهود  برق هــای غیرمجــاز  بــه  مربــوط 
حــدود ۳۰ مــورد مربــوط بــه محورهای روســتایی 
می باشــند، ۳۹ مــورد اخــذ جرایــم خســارات 
و انــرژی از مشــترکین دارای بــرق غیرمجــاز، 
ــم  ــع حری ــط، رف ــار متوس ــبکه فش ــرات ش تعمی
کابــل  برکنــاری  مــورد،   2۰ متوســط  فشــار 

 ۳۵۰ ماســور  پاســارگاد  خیابــان  خودنگهــدار 
ــل  ــای کاب ــه دار ج ــل فاصل ــداث کاب ــر و اح مت
خودنگهــدار، شــاخه زنی فیدر هــای شــهری و 
روســتایی ۳۵۰ اصلــه، نصــب کات اوت فیــوز و 
جداســازهای جدیــد روی شــبکه فشــار متوســط 
ــوردار روی  ــیونر موت ــب سکس ــتگاه، نص 2۴ دس
ــره  ــض مق ــک، تعوی ــماره ی ــی ش ــهرک صنعت ش
عــدد،   2۰۰ روســتایی  و  شــهری  فیدرهــای 
اتصــاالت شــبکه فشــار متوســط ۱۵۰  رفــع 
ــبکه  ــداث ش ــف، اح ــار ضعی ــبکه فش ــورد و ش م
روســتایی۱6۰۰متر، رفــع حریــم روســتایی ۴ 
مــورد، رفــع خاموشــی های سیســتم حــوادث 
فشــار  شــبکه  خاموشــی های  رفــع  و   ۱2۱
ــورت  ــات ص ــر اقدام ــف از دیگ ــط و ضعی متوس

می باشــد«. گرفتــه 
ــای  ــای چاه ه ــرد: »قطــع ترانس ه ــح ک وی تصری
آب کــه کشــت گیــاه آب دوســت داشــته بــه تعداد 
۵ عــدد، نصــب ســه عــدد ترانــس 2۵۰ کیلوولــت 
آمپــر داخــل شــهرک صنعتــی شــماره 2، زیــر بــار 

جدیــد  ترانس هــای  آوردن 
و  تعــداد ۱۸ دســتگاه  بــه 
ــت های  ــا پس ــا ب ــور آن ه مان
مجــاور، خــروج ۱۰ دســتگاه 
پســت فول بــار از وضعیــت 
ــار  ــی ب ــا جابه جای ــی ب بحران
مجــاور،  پســت های  بــا 
تهیــه و اجــرای 2۰ فیــدر 
ــار  ــیم ب ــت تقس ــل جه دوب
رفــع  فول بــار،  فیدرهــای 
ــه  ــترک ب ــکل ۳۱۹ مش مش
روش هایــی از قبیــل افزایــش 
یــک ترانــس و جابه جایــی 
کنتورهــای  نصــب  فــاز، 
عــادی ۳7۰ مــورد، نصــب 
 ۱۱ دیمانــدی  کنتورهــای 
ــای  ــض کنتوره ــورد، تعوی م
ــای  ــض کنتوره ــورد، تعوی ــادی ۴۳ م ــوب ع معی
ــوگ  ــای آنال ــض کنتوره ــورد، تعوی ــرقتی 2 م س
ــای  ــض کنتوره ــورد، تعوی ــال ۱۵ م ــه دیجیت ب
پرمصــرف تجــاری و عمومــی 7۵ مــورد، تعویــض 
کنتورهــای معیــوب دیمانــدی 2 مــورد، تعویــض 
ــل  ــض کاب ــورد، تعوی ــده ۴۰ م ــرقت ش ــل س کاب
معیــوب شــده ۵ مــورد، تســت کنتــور دیمانــدی 
ــدی  ــای دیمان ــانی کنتوره ــورد، به روزرس ۱27 م
ــورد، نصــب  ــه شــنت 2۵ م ــورد، نصــب رل ۱۴ م
ــدازی مــدار فرمــان ولتــاژ اولیــه ۸ مــورد،  و راه ان
وصــل مجــدد ) نصــب پلمــپ مجــدد( ۵2 مــورد، 
بررســی گــزارش کنتورخــوان ۴۵ مــورد، تعویــض 
و  فیــوز معیــوب  تعویــض  تختــه ۱۰ مــورد، 
محدودکننــده ۱۵ مــورد، بــرآورد کنتورهــای 
ــاز  ــای غیرمج ــرآورد برق ه ــورد، ب ــوب ۴۳ م معی
ــاز  ــای غیرمج ــایی برق ه ــورد، شناس ــادی ۵ م ع
ایــن  اقدامــات  ســایر  مــورد   ۳2 دیمانــدی 

مدیریــت را شــامل می شــود«.

مدیریت توزیع

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کوهدشــت بــا 
 ۱۴۰۱ اول  ســه ماهه  عملکــرد  گزارشــی  ارائــه 
ــرد:  ــوان ک ــل عن ــرح ذی ــه ش ــت را ب ــن مدیری ای
 2۵۰ و   ۱۰۰  ،2۵ ترانــس  دســتگاه   ۹ »نصــب 
ــو ولــت آمپــر جهــت رفــع افــت ولتــاژ شــبکه  کیل
ــت و  ــتان کوهدش ــز شهرس ــف در مرک ــار ضعی فش
ــود،  ــد کب ــو و دربن ــاط بیگی، نامج ــتاهای بس روس
ــول 7۰  ــه ط ــط ب ــار متوس ــوط فش ــرات خط تعمی
ــوزنی و  ــره س ــدد مق ــض ۸۰ ع ــر و تعوی ــو مت کیل
بشــقابی، شــاخه زنی درختــان در حریــم فیــدر 
ــداد 2۵   ــر و تع ــول ۵۰۰ مت ــه ط ــط ب ــار متوس فش
اصلــه درخــت و تعمیــرات پســت های عمومــی 
آچارکشــی، رگاژ شــبکه، تعویــض و تعمیــر کلیــد 

ــت«. ــداد ۱۰۰ پس ــه تع ــوخته ب ــای س فیوزه
احســان لطفــی، اقدامــات فرهنگــی انجــام شــده را 
ــمرد:  ــه برش ــا را این گون ــرد و آن ه ــریح ک ــز تش نی
و  قــرآن  کاس  و  جماعــت  نمــاز  »برگــزاری 
ــا حضــور  برگــزاری مســابقات فرهنگــی، ورزشــی ب
امــام جماعــت در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان 
کوهدشــت، گرامی داشــت روز جهانــی قــدس در 
ــرکت  ــارک رمضــان و ش ــاه مب ــه از م ــن هفت آخری
و  کامنــدان   از  تجلیــل  همــکاران،  حداکثــری 
ســیم بانان نمونــه ایــن مدیریــت هم زمــان بــا 
ــتان  ــتان های اس ــرق شهرس ــع ب ــای توزی مدیریت ه
و برگــزاری مراســم جشــن در مدیریــت توزیــع بــرق 
شهرســتان به مناســبت دهــه کرامــت و میــاد 

ــا )ع(«. ــام رض ــه )س( و ام ــرت معصوم حض

اقدامات بهاری مدیریت
توزیع برق کوهدشت

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان رومشــکان 
اقدامــات انجام شــده توســط ایــن مدیریــت در 
ســه ماهه ابتدایــی ســال جاری را این گونــه 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث 6۵۰ مت ــمرد: »اح برش
ضعیــف روســتایی، احــداث ۴ دســتگاه پســت 
ــراغ  ــتگاه چ ــب ۸۱ دس ــی، نص ــی عموم هوای
روشــنایی معابــر در نقــاط مختلف شهرســتان، 
نصــب 2 دســتگاه خــازن فشــار متوســط 
ــاژ  ــف ولت ــع ضع ــات و رف ــش تلف ــت کاه جه
ــار  ــبکه فش ــر ش ــل ۳۵۰ مت ــترکین، تبدی مش
ــوان  ــش ت ــه فاز، کاه ــه س ــاز ب ــف تک ف ضعی
7۱ دســتگاه چــراغ روشــنایی معابــر، تعمیــر و 
ســرویس ۱۰ دســتگاه پســت هوایــی عمومــی 
ــوده«. ــی فرس ــه چوب ــه پای ــض ۱۳ اصل و تعوی

ــریح  ــه تش ــه ب ــا در ادام ــرداد حیدری کی مه
ســایر اقدامــات ایــن مدیریــت پرداخــت و 
اظهــار داشــت: »بازدیــد و ســرویس ســرکابل 
ــع  ــورد رف ــط، ۱۱ م ــار متوس ــای فش فیدره
تعویــض  ضعیــف،  فشــار  شــبکه  حریــم 
معیــوب،  اندازه گیــری  لــوازم  ۴۵ دســتگاه 
غیرمجــاز  انشــعاب  مــورد   2۱ جمــع آوری 
ــه مجــاز شــده اســت،  ــل ب کــه 7 مــورد تبدی
برگــزاری جلســه مدیریــت مصــرف بــا حضــور 
دهیــاران و اعضــای شــوراهای شــهر و روســتا و 
برگــزاری جلســه مدیریــت مصــرف بــا حضــور 
مدیریــت  تفاهم نامــه  انعقــاد  و  کشــاورزان 

ــرف«. مص

عملکرد مدیریت  برق 
رومشکان در بهار سال جاری
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عملکرد مدیریت توزیع برق شهرستان دورود 
بــرق  توزیــع  مدیــر 
شهرســتان دورود بــا ارائــه 
اداره  عملکــرد  گزارشــی 
طراحــی و نظــارت ایــن 
ســه ماهه  در  مدیریــت 
ــمرد:  ــه برش اول را این گون
دســتگاه   2 »نصــب 
ترانســفورماتور روســتاهای 
چغــادون،  داریــاب، 
کاهــش  رفــع  جهــت 
ــش  ــرژی و کاه ــات ان تلف
احــداث  ولتــاژ،  ضعــف 
شــبکه  متــر   ۱۰۰۰
شــهری  ضعیــف  فشــار 
و روســتایی و نصــب ۳۰ 

اصلــه پایــه فشــار ضعیــف بــرای متقاضیــان جدیــد 
ــب  ــاز، نص ــعاب غیرمج ــذ انش ــری از اخ و جلوگی
ــتاهای  ــط در روس ــار متوس ــبکه فش ــه ش ۳۰ اصل
ــب  ــمت آباد و نص ــه و حش ــر عبدال ــاد و پی بهرام آب

ولتــاژ«. اصــاح  جهــت  خــازن   2
ــرد  ــه عملک ــی ب ــه نگاه ــاجدی در ادام ــه س عبدال
اداره بهره بــرداری داشــت و بــه شــرح وظایــف 
ایــن واحــد پرداخــت و گفــت: »رفــع حریــم 
ــهر و  ــطح ش ــر در س ــق پرخط ــدادی از مناط تع
روســتا، هــرس و شــاخه زنی درختــان جهــت 
رضایــت همشــهریان و تامیــن بــرق پایــدار و 
 26 نصــب  خاموشــی،  و  اتصــال  از  جلوگیــری 
ــتا،  ــهر و روس ــطح ش ــراغ در س ــتگاه چ ــدد دس ع
ــطح  ــراغ در س ــتگاه چ ــدد دس ــرویس 6۵۰ ع س
ــل ورودی و خروجــی  شــهر و روســتا، اصــاح کاب
۴۰ پســت عمومــی ســرقت شــده و اصــاح شــبکه 
ــطح  ــر در س ــراژ ۱۵ کیلومت ــه مت ــت ب 2۰ کیلوول

ــتا«. ــهر و روس ش
وی عملکــرد دفتــر حقوقــی مدیریــت توزیــع 
کــرد:  ارزیابــی  این گونــه  نیــز  را  دورود  بــرق 
ــت  ــتا جه ــهر و روس ــطح ش ــه س ــد روزان »بازدی
غیرمجــاز  برق هــای  جمــع آوری  و  شناســایی 

ــت کویــن  ــوص بی به خص
ثبــت  اجرائیــه  اخــذ  و 
ــارات  ــول خس ــت وص جه
پیگیــری  انــرژی،  و 
ازجملــه  خطــر  مــوارد 
ــری  ــم و جلوگی ــع حری رف
در  داربســت  نصــب  از 
بــرق  خطــوط  حریــم 
در  عاملیــن  توجیــه  و 
ــی  ــرات ناش ــوص خط خص
از  مــداوم  بازدیــد  آن،  از 
ضایعاتــی  مغازه هــای 
جهــت  شــهر  ســطح 
امــوال مســروقه  کشــف 
خریــد  از  بازدارندگــی  و 
توســط مال خرهــا و وصــول بدهی هــای بــرق 
مصرفــی مشــترکین بــد وصــول از طریــق مراجــع 

یــی«. قضا
ســاجدی در خصــوص عملکــرد اداره اندازه گیــری 
دســتگاه   ۳2۵ »نصــب  داشــت:  اظهــار  نیــز 
کنتــور تک فــاز و ۱۸ دســتگاه کنتــور ســه فاز 
کنتــور  دســتگاه   ۱۰۴ تعویــض  هم چنیــن  و 
ــه  ــا توج ــه فاز ب ــور س ــتگاه کنت ــاز و 2۳ دس تک ف
بــه کمبــود کنتــور بــرق و اصاحــات لــوازم 

مــورد«.  ۹۰ اندازه گیــری 
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دورود عملکــرد 
واحــد ایمنــی ایــن مدیریــت را نیــز این گونــه 
اعــام کــرد: »بازدیــد روزانــه از شــبکه های فشــار 
ــوب و  ــای معی ــاح ارت ه ــف، اص ــط و ضعی متوس
ــو و  ــکاری درب تابل ــدد، جوش ــده ۱2ع ــرقت ش س
زیرچیــن آن هــا ۱۰ عــدد، شناســایی مــوارد خطــر 
و اعــام آن بــه واحــد حقوقــی و ارســال نامــه بــه 
ــنایی  ــا و روش ــاح کابل ه ــت اص ــهرداری جه ش
برق هــای  جمــع آوری  و  بلوارهــا  و  میادیــن 
ــن  ــی و هم چنی ــعاب قانون ــد انش ــاز و خری غیرمج
ارســال نامــه بــه بیمارســتان های نرگــس و هفــت 

ــی«. ــت های زمین ــاح پس ــت اص ــر جه تی

اقدامات بهاری مدیریت توزیع برق شهرستان پل دختر
بــرق  توزیــع  مدیریــت 
پل دختــر  شهرســتان 
اقدامــات  و  عملکــرد 
گرفتــه  صــورت  مهــم 
ابتدایــی  ســه ماهه  در 
ــای  ــال جاری در واحده س
شهرســتان  مختلــف 
این گونــه  را  پل دختــر 
ــوزه  ــرد: »در ح ــوان ک عن
ــداد  ــداث تع ــعه و اح توس
۱2 دســتگاه پســت هوایــی 
شــهرهای  در  جدیــد 
و  معمــوالن  پل دختــر، 
ــق  ــام و مناط ــراب حم س
ــد  روســتایی احــداث گردی

تــا بــا شــروع فصــل گرمــا بــرای مشــترکین 
نیایــد.  به وجــود  مشــکلی  مذکــور  مناطــق 
و  اصــاح  بخــش  و  بهره بــرداری  حــوزه  در 
ــت  ــش ظرفی ــی افزای ــت هوای ــازی 7 پس بهینه س
داده شــد تــا عاوه بــر بهبــود ضعــف ولتــاژ شــبکه، 

یابــد«. ارتقــاء  ظرفیــت شــبکه 
ــا  ــرد: »تاش ه ــح ک ــور تصری ــر متش پ محمدطاه
ــط دو  ــا خ ــد ت ــام ش ــادی انج ــای زی و پیگیری ه
ــک  ــل از پی ــرای قب ــر ب ــن و 7 تی ــداره 22 بهم م
ــه  ــه نتیج ــر ب ــتان پل دخت ــار ۱۴۰۱ در شهرس ب
ــول  ــر ط ــه 6 کیلومت ــور ک ــروژه مذک ــد. در پ برس
ــده  ــروع ش ــا ش ــا و پایه ه ــی دکل ه دارد سیم کش
اســت و چنانچــه مانــع یــا مشــکلی پیــش نیایــد در 
فصــل تابســتان شــاهد بهره بــرداری از ایــن پــروژه 
ــم  ــر خواهی ــهر پل دخت ــرای ش ــی ب ــم و حیات مه

بــود«.
ــال  ــه ماهه اول س ــی س ــه ط ــان این ک ــا بی وی ب
و قبــل از فصــل گرمــا حــدود 2 کیلومتــر شــبکه 
ــه  ــدار در زمین ــل خودنگه ــا کاب ــف ب ــار ضعی فش
توســعه و احــداث و ۳ کیلومتــر در زمینــه اصــاح 
شــبکه های  دوبل ســازی  و  بهینه ســازی  و 
ــار  ــید، اظه ــرداری رس ــه بهره ب ــف ب ــار ضعی فش

داشــت: »در ســال جاری 
 2۰ خــازن  دســتگاه   ۳
روی  بــر  کیلوولــت 
موجــود  فیدرهــای 
شهرســتان نصــب گردیــد. 
دســتگاه   ۱2۰ از  بیــش 
چــراغ روشــنایی معابــر 
توان هــای  بــا  جدیــد 
مناطــق  در  مختلــف 
کمتــر  و  محــروم 
شــهری  توســعه یافته 
شهرســتان  روســتایی  و 
ــه  ــد. در زمین ــب گردی نص
ــار  ــوط فش ــرات خط تعمی
متوســط 2۵ کیلومتــر از 
ــا در شــرایط پیــک  خطــوط اصلــی تعمیــر شــد ت

نیایــد«. به وجــود  مشــکلی  بــار 
حــوزه  در  شــده  انجــام  اقدامــات  متش پــور 
شــمرد:  بــر  این گونــه  را  اندازه گیــری  واحــد 
»در ســه ماهه اول در زمینــه تســت مشــترکین 
ــه  ــود ک ــداد ۱7۰۰ تســت ب شــهری معمــوالن تع
ــرق غیرمجــاز در  ــورد ب ــه کشــف ۱۵۰ م منجــر ب
ــد و تعــداد ۱۱۰ دســتگاه کنتــور  آن بخــش گردی
معیــوب نیــز در بخــش مذکــور شناســایی شــد. در 
حــوزه دیمانــدی نصــب ۱۰دســتگاه کنتــور انجــام 
شــد. هم چنیــن تعــداد ۱۰ کنتــور هوشــمند 
بــرای قرائــت و پایــش از راه دور ادارات نصــب 
ســه فاز  تجــاری  مشــترکین  بــرای  و  گردیــد 
و  نصــب  ســه فاز  دســتگاه   2۰۰ شهرســتان 
ــری و قطــع  ــدازی شــد. در زمینــه کنترل پذی راه ان
از راه دور مشــترکین دیمانــدی در بحــث مدیریــت 
مصــرف در پیــک بــار تعــداد 2۱ عــدد رلــه بــرای 
ــد.  ــر مصــرف نصــب گردی ــدی پ مشــترکان دیمان
ــم  ــدی اع ــترک دیمان ــی ۱۰۰ مش ــت و بازرس تس
از پمپــاژ و کارخانجــات شهرســتان و تعویــض ۱۰۰ 
دســتگاه کنتــور تک فــاز از جملــه اقدامــات واحــد 

مــی رود«. به شــمار  اندازه گیــری 

فعالیت های بهاری مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا
ــرق شهرســتان  ــع ب ــر توزی مدی
ــذاری  ــه نام گ ــاره ب ــا اش ــا ب ازن
گفــت:  جدیــد،  ســال 
»پرداختــن بــه امــور پژوهشــی 
و جلــب مشــارکت مــردم در 
طرح هــای مدیریــت مصــرف از 
ــت در  ــن مدیری ــای ای برنامه ه

اســت«. ســال جاری 
ــاره  ــا اش ــدی ب ــماعیل احم اس
مدیریــت  ایــن  این کــه  بــه 
برنامه هایــی  و  پیش بینی هــا 
پیــک  از  گــذر  به منظــور  را 
تأمیــن  هــدف  بــا   ۱۴۰۱
ــرای  ــدار ب ــن و پای ــرق مطمئ ب

مشــترکین داشــته تــا بــرای ایــن مهــم بــا مشــکل 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه ای از اقدام ــیم خالص ــه نباش مواج
را بــه شــرح ذیــل بیــان کــرد: »تشــکیل گروه هــای 
بازدیــد اداری، تعییــن برنامــه تعطیلــی روز چهارشــنبه 
شــهرك های صنعتــی ۱ و 2 شهرســتان ازنــا و جابه جایــی 
شــیفت کاری کارخانه هــای موجــود در شــهرك ها بــه 
روز جمعــه، بررســی و پیگیــری انشــعابات کشــاورزی دارای 
ــن و  ــد و بعضــًا قطــع و اخــذ تعهــد از مالکی ــه دیمان اضاف
ــاعته  ــع 5 س ــکاری در قط ــت هم ــور جه ــترکین مذک مش
ــهرداری در  ــا ش ــره ب ــی ۱8، مذاک ــی ۱۱ ال ــازه زمان در ب
ــی  خصــوص خامــوش نمــودن ریســه ها، چراغ هــای تزئین
و  پارك هــا  در  نــوری  برج هــای  روشــنایی  تعدیــل  و 
ــترکین دارای  ــت مش ــتان، مدیری ــطح شهرس ــن س میادی
دارنــد  راه دور  از  قرائــت  قابلیــت  کنتــور فهــام کــه 
به منظــور اســتفاده 7۰ درصــدی از انــرژی بــرق بــه 
ــف و  ــتمر در کش ــکاری مس ــته و هم ــال گذش ــبت س نس

ضبــط دســتگاه های اســتخراج رمــز ارز غیرمجــاز«.
ــات صــورت  ــی از اقدام ــان برخ ــه بی ــه ب ــدی در ادام احم
گرفتــه در بهــار ۱۴۰۱ پرداخــت و آن هــا را این گونــه 
برشــمرد: »نصــب ۴ ســری خــازن بــر روی فیدرهــای 2۰ 
کیلوولــت جهــت کاهــش تلفــات بــا ظرفیــت2۴۰۰ کیلووار 
و اعتبــار ۹8۰۰ میلیــون ریــال، توســعه و احــداث ۱۰۰ متــر 
ــرای مشــترکین جدیــد خانگــی و  شــبکه فشــار ضعیــف ب
ــون  ــار 3۰۰۰ میلی ــا اعتب ــتایی ب ــهری و روس ــاری ش تج

ــه ۱5۰  ــالح و بهین ــال، اص ری
دســتگاه شــبکه روشــنایی و 
ــوب  ــوخته و معی ــای س چراغ ه
ــتا  ــهر و روس ــطح ش ــر س معاب
ــا اعتبــار 25۰ میلیــون ریــال،  ب
شــبکه  متــر   ۱5۰ احــداث 
ــوار انتهــای  ــر بل روشــنایی معاب
تــا  اصغرآبــاد  ســپاه  کــوی 
ــا  ــردی ازن ــگاه علمی کارب دانش
ــا اعتبــار ۴7۰ میلیــون ریــال،  ب
شــبکه  متــر   2۰۰ احــداث 
ــراغ  ــف و نصــب چ فشــار ضعی
میــدان  در  واقــع  روشــنایی 
دورود  ســمت  از  ازنــا  ورودی 
ــافرین  ــه مس ــانی ب ــتاد خدمات رس ــرق س ــن ب ــت تامی جه
نــوروزی بــا اعتبــار 2۰5 میلیــون ریــال، احــداث و نصــب 3 
دســتگاه پســت هوایــی عمومــی ســطح شــهر و روســتاهای 
ــت  ــت ۱5۰ کیلوول ــا ظرفی ــه و ســیدآباد ب ــازران و کلکل ط
آمپــر و اعتبــار 2۴۰۰ میلیــون ریــال، نصــب ۱5۰ دســتگاه 
ــطح  ــر در س ــنایی معاب ــن روش ــت تامی ــد جه ــراغ جدی چ
شــهر و روســتا بــا اعتبــار 255 میلیــون ریــال، اصــالح  2 
ــت بهســازی  ــف و 2۰ کیلوول ــر شــبکه فشــار ضعی کیلومت
روســتاهای باوکــی، مســعوآباد، دربنــد و گرجــی بــا اعتبــار 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث 3 کیلومت ــال، اح ــون ری 6۰۰۰ میلی
متوســط هوایــی جهــت برق رســانی بــه مشــترکین جدیــد 
ــزان  ــه می ــی ب ــش خصوص ــار بخ ــن اعتب ــل تأمی از مح
ــی  ــال، نصــب ۱2 دســتگاه پســت هوای ــون ری ۹۰۰۰ میلی
جهــت برق رســانی بــه مشــترکین جدیــد از محــل تأمیــن 
ــون  ــزان 2۰۰۰۰ میلی ــه می ــی ب ــش خصوص ــار بخ اعتب
در  خورشــیدی  نیــروگاه  راه انــدازی  و  احــداث  ریــال، 
ــر در  ــاك و تجدیدپذی ــای پ ــتفاده از انرژی ه ــتای اس راس
بخــش خانگــی بــه تعــداد 5 نیــروگاه خانگــی بــا ظرفیــت 
25 کیلــووات از محــل تأمیــن اعتبــار بخــش خصوصــی بــه 
میــزان 5۰۰۰ میلیــون ریــال، واگــذاری و نصــب انشــعابات 
جدیــد عــادی و دیمانــدی جهــت مشــترکین جدید شــهری 
ــع آوری  ۱7  ــترك و جم ــداد 28۴ مش ــه تع ــتایی ب و روس
مــورد انشــعابات غیرمجــاز مشــهود و 37 مــورد غیرمجــاز 

ــهود«. نامش

مدیریت توزیع

فرنگــی  و  آزاد  کشــتی  تیــم 
دانشــجویان پســر دانشــگاه لرســتان 
بــا مربی گــری »محســن طیبــی« 
یــک مــدال طــا و ســه نقــره 
پنــج  منطقــه ی  مســابقات  در  را 
دانشــگاه های کشــور از آن خــود 

ــرد. ک
بــر اســاس ایــن گــزارش، در کشــتی 
فرنگــی و در وزن 60 کیلوگــرم بهنــام 
ــادر  ــت. ق ــا گرف ــدال ط ــری، م جعف
صیــاد بیرانونــد، در وزن 66 کیلوگــرم 
ــی  ــرد و عل ــب ک ــره را کس ــدال نق م
طالبــی، در وزن 97 کیلوگــرم بــه 

مــدال نقــره رســید.
در کشــتی آزاد و در وزن 74 کیلوگــرم 
آرش شــاکرمی توانســت مــدال نقــره 

ــاورد. ــت بی را به دس
ــتی  ــم کش ــی تی ــت، مرب ــی اس گفتن
آزاد و فرنگــی دانشــجویان پســر 
ــن  ــر »محس ــتان، دکت ــگاه لرس دانش
طیبــی« از همــکاران شــرکت توزیــع 
لرســتان  اســتان  بــرق  نیــروی 

. شــد می با

افتخارآفرینی همکار شرکت 
توزیع در مسابقات کشتی دانشجویان

چگنــی  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
اقدامــات صــورت گرفتــه در ســه ماهه اول 
بــه شــرح ذیــل عنــوان  را  ســال ۱۴۰۱ 
ــه  ــف ب ــار ضعی ــبکه فش ــداث ش ــرد: »اح ک
ــد،  ــترکان جدی ــت مش ــر جه ــول ۵۵۰ مت ط
ــر  ــادی ب ــرات جه ــه تعمی ــرای دو مرحل اج
روی فیدرهــا به طــور جداگانــه، اصــاح و 
بهینه ســازی و رفــع حریــم شــبکه بــرق 
روســتای رفتخــان، نصــب ۳۰ دســتگاه چــراغ 
بهینه ســازی  و  اصــاح  معابــر،  روشــنایی 
پســت هوایــی ۵ روســتا و نصــب ۴۴ دســتگاه 

تک فــاز«. کنتــور 
ــات  ــایر اقدام ــه س ــنودی در ادام ــن رش بهم
برشــمرد:  این گونــه  را  فعالیت هــا  و 
»برق رســانی و راه انــدازی سیســتم روشــنایی 
کــه  شــهدا  کنگــره  برگــزاری  محــل  در 
به صــورت اســتانی در شهرســتان چگنــی 
راه انــدازی  و  برق رســانی  برگــزار گردیــد، 
برگــزاری  محــل  در  روشــنایی  سیســتم 
همایــش ســام فرمانــده، تعویض ۴6 دســتگاه 
کنتــور تک فــاز معیــوب، جمــع آوری، بــرآورد 
خســارت و مصــرف انــرژی و اعمــال جریمــه 
۵۹ فقــره بــرق غیرمجــاز و برگــزاری مراســم 

ــا )ع(«.  ــام رض ــاد ام می

عملکرد سه ماهه اول 
مدیریت توزیع برق چگنی 
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فرهنگی

عطر افشانی مزار شهدا 
به مناسبت آزادسازی خرمشهر و عملیات حاج عمران

سرپرســت، معاونیــن و جمعــی از پرســنل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان بــا حضــور در 
ــاد و خاطــره  ــزار شــهدا ضمــن گرامی داشــت ی گل
و  خرمشــهر  آزادســازی  گلگون کفــن  شــهدای 
ــا  ــران ب ــاج عم ــه ح ــات پیروزمندان ــهدای عملی ش
ــد. ــاره نمودن ــاق دوب ــد میث ــهدا تجدی ــای ش آرمان ه

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق  ب
ــای  ــا آرمان ه ــد میثــاق ب ــم تجدی ــتان مراس اس
شــهدای گران قــدر جنــگ تحمیلــی، عطرافشــانی، 
ــزان  ــن عزی ــزار ای ــر روی م ــار گل ب ــی و نث غباروب
ــاج  ــات ح ــهدای عملی ــال روز ش ــا س ــان ب هم زم

ــد. ــزار گردی ــران برگ عم
ــتان  ــرق لرس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی سرپرســت ش
در حاشــیه ایــن مراســم گفــت: »به واســطه ی 
ــه  ــت ک ــدگان اس ــری رزمن ــهدا و ایثارگ ــون ش خ
ــت  ــش و امنی ــامی در آرام ــه ی اس ــون جامع اکن

ــرار دارد«. ق
ــاله  ــت  هرس ــزود: »گرامی داش ــری اف ــران امی مه
ــت  ــر هش ــت ب ــروری اس ــهر م ــازی خرمش آزادس
اســتقامت  و  والیت پذیــری  بیــداری،  ســال 
ــون  ــمه خ ــه سرچش ــی ک ــردان و دلیرزنان غیورم

ــت«. ــدی اس ــاب محم ــر ن ــه زار عط ــا الل آن ه

ــیر  ــا تفس ــراه ب ــاوت هم ــی ت ــم کرس مراس
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــبت م ــه مناس ــرآن ب ق
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــه ش در نمازخان
اســتان لرســتان و بــا همــکاری اداره کل 
ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــامی اس ــات اس تبلیغ

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع  ب
بــرق لرســتان، مراســم کرســی تــاوت همــراه 
ــا حضــور مســئولین اداره  ــا تفســیر قــرآن ب ب
کل تبلیغــات اســامی، سرپرســت، معاونیــن، 
ــا هماهنگــی  ــران و پرســنل شــرکت و ب مدی
اســامی  تبلیغــات  کل  اداره  همــکاری  و 
ــزار  ــه حــوزه ســتادی برگ اســتان در نمازخان
ــن  ــت در ای ــزارش حاکیس ــن گ ــد. ای گردی
ــرآن،  ــاوت و تفســیر ق ــر ت ــاوه ب ــم ع مراس
ــواالت  ــه س ــه ب ــکاران ک ــدادی از هم ــه تع ب
آیــات تفســیری پاســخ  از  مطــرح شــده 

ــد. ــداء گردی ــزی اه ــد جوای ــح دادن صحی
ــه  ــم ب ــن مراس ــان ای ــت، در پای ــی اس گفتن
چهــار نفــر از فعــاالن نمــاز جماعــت و 2 
نفــر از ائمــه جماعــات شــرکت کــه در تهیــه، 
ــای  ــی در فض ــب فرهنگ ــر مطال ــد و نش تولی
مجــازی اهتمــام ویــژه داشــتند از ســوی 
ــوح  ــداء ل ــا اه ــع ب ــرکت توزی ــت ش سرپرس
ــد. ــل آم ــی به عم ــز، قدردان ــر و جوای تقدی

مراســم اهــدا خــون توســط پرســنل و سرپرســت 
ــرق اســتان لرســتان در بیســت  ــع ب شــرکت توزی
پنجمیــن روز مــاه مبــارک رمضــان در ســاختمان 
برگــزار  خرم آبــاد  شهرســتان  خــون  انتقــال 

ــد. گردی
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت ش سرپرس
لرســتان  بــا اشــاره بــه آیــه شــریفه »ومــْن 
ــا« »هرکــس  ــاس جمیًع ــا الّن ــا أْحی أْحیاهــا فکأنّم
ــردم را  ــه م ــا هم ــد، گوی ــات بخش ــی را حی نفس
زندگــی بخشــیده اســت«، اظهــار داشــت: »یکــی 
از موضوعاتــی کــه در قــرآن بــه آن ســفارش شــده 
اســت، تعــاون، یــاری و تامیــن نیازهــای نیازمندان 
جامعــه اســت، چراکــه هــدف از زندگــی اجتماعی، 
کمــک افــراد بــه یک دیگــر بــرای آســان تر شــدن 

ــه کمــال اســت«. راه نیــل ب
ــن مراســم در  ــان این کــه ای ــا بی مهــران امیــری ب
راســتای عمــل بــه دســتورات دیــن مبیــن اســام 
ــندانه  ــر خداپس ــازی در ام ــن فرهنگ س و هم چنی
افــزود: »نیروهــای  انجــام شــد،  اهــدا خــون 
ــادی در  ــورت جه ــواره به ص ــع هم ــرکت توزی ش
امــر خدمت رســانی بــه مــردم شــریف اســتان 
ــان  ــه حضــور آن ــاز ب ــا نی ــتند و هرج حضــور داش
ــی  ــادی و انقاب ــه جه ــا روحی ــود، ب ــاس ش احس

می باشــند«. خدمت رســانی  آمــاده 

اهدا خون توسط 
پرسنل برق لرستان

بازدید جمعی از پرسنل 
شرکت توزیع نیروی برق لرستان از خانقاه عرفان

تعــدادی از پرســنل بســیجی شــرکت توزیــع بــرق 
ــور از  ــان ن ــب کاروان راهی ــتان در قال ــتان لرس اس
منطقــه عملیاتــی بــازی دراز بــا شــهدای ایــن 

ــد. ــاره نمودن ــاق دوب ــد میث ــه تجدی منطق
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
ــا  ــور و ب ــر کش ــا سراس ــان ب ــتان هم زم ــرق لرس ب
هماهنگــی بســیج مهندســین تعــدادی از پرســنل 
ــور  ــان ن ــب کاروان راهی ــرکت در قال ــیجی ش بس
بســیج مهندســین، بــه مناطــق عملیاتــی بــازی دراز 

واقــع در غــرب شهرســتان ســرپل ذهــاب هم زمــان 
ــه  ــازی دراز ک ــن ب ــات غرورآفری ــالگرد عملی ــا س ب
ــاک  ــیعی از خ ــق وس ــازی مناط ــه آزادس ــر ب منج

ــد. ــرکت نمودن ــد ش ــان ش ــور عزیزم کش
در آییــن گرامی داشــت ایــن عملیــات غرورآفریــن، 
ــود  ــس از صع ــع پ ــرکت توزی ــیجی ش ــنل بس پرس
ــاق  ــد میث ــر تجدی ــازی دراز عاوه ب ــات ب ــه ارتفاع ب
بــا شــهدا در مراســم های مداحــی و ســینه زنی 

ــد. شــرکت نمودن

تجلیل از کارگران نمونه شرکت توزیع برق لرستان

ــر از  ــه کار و کارگ ــبت هفت ــه مناس ــمی ب ــی مراس ط
پرســنل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان 
ــل  ــل به عم ــرکت تجلی ــن ش ــت ای ــط سرپرس توس

آمــد.
مهــران امیــری در ایــن مراســم گفــت: »ایــن مراســم 
کلیــه  و  ســتادی  حــوزه  در  هم زمــان  به صــورت 

مدیریت هــای تابــع برگــزار می شــود«.
وی ضمــن گرامی داشــت ایــن هفتــه، نقــش کارگــران 
ــعه و  ــه در شــکوفایی، توس ــن و پای ــن رک را اصلی تری

پیشــرفت برشــمرد و اظهــار داشــت: »در ســال تولیــد 
ــزی  و اســتفاده  ــا برنامه ری ــی ب ــان و کارآفرین دانش بنی
ــم  ــات امیدواری ــزات و امکان ــروی انســانی، تجهی از نی
بــا باالتریــن راندمــان کاری بتوانیــم بــه بهتریــن نحــو 
ممکــن خدمات رســانی بــه آحــاد مختلــف مــردم 

عزیزمــان را داشــته باشــیم«.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم از تعــدادی از همــکاران 
بــه نمایندگــی از تمامــی پرســنل شــرکت بــا اهــدای 

ــوح تقدیــر و جوایــز قدردانــی به عمــل آمــد. ل

ــت  ــیم بان، سرپرس ــی س ــبت روز جهان به مناس
ــور در  ــا حض ــتان ب ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ش
ــاخه گل از  ــداء ش ــا اه ــیم بانان ب ــل کار س مح

ــرد. ــل ک ــان تجلی آن
گفــت:  مراســم  ایــن  در  امیــری  مهــران 
در  حتــا  اوقــات  تمــام  در  »ســیم بانان 
ســخت ترین شــرایط جــوی در خــط مقــدم 
ــام  ــا تم ــوده و ب ــان ب ــه هم وطن ــانی ب برق رس
ــغول  ــبانه روزی مش ــورت ش ــود به ص ــوان خ ت

می باشــند«. مــردم  بــه  خدمت رســانی 
وی بــا اشــاره بــه نقش مهــم و حیاتی ســیم بانان 
در نگه داشــت و پایــداری شــبکه های توزیــع 
ــور  ــیم بان به ط ــای س ــزود: »نیروی ه ــرق، اف ب
آماده بــاش  حالــت  در  شــبانه روز،  و  مــدام 
کوتاه تریــن  در  دارنــد  وظیفــه  و  هســتند 
ــنایی  ــه روش ــی ها را ب ــن، خاموش ــان ممک زم
بازگرداننــد و در هنــگام حادثــه یــا قطــع بــرق، 
بــا توجــه بــه مشــکل مشــاهده شــده خودشــان 
را تجهیــز نمــوده و بــه ســرعت از پایه هــای 
ــع  ــرات و رف ــات تعمی ــه و عملی ــاال رفت ــرق ب ب
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــام می دهن ــی را انج خاموش
ــزان  ــن عزی ــر ای اهمیــت کار و مســئولیت خطی
را در تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار دوچنــدان 

می کنــد«.
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  سرپرســت 
ــام  ــا در انج ــت ت ــیم بانان خواس ــتان از س لرس
ماموریت هــا تمــام نــکات ایمنــی را رعایــت 
کــرده و در حفــظ ســامتی خــود کوشــا باشــند.

تجلیل از سیم بانان 
شرکت توزیع برق لرستان

مراسم تالوت قرآن 
در برق لرستان

ــف  ــاد مختل ــایر آح ــا س ــراه ب ــگام و هم هم
ــه  ــن جمع ــی و روزه دار در آخری ــردم انقاب م
مــاه مبــارک رمضــان پرســنل شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان لرســتان در مرکز اســتان 
ــکوه و  ــا ش ــی ب ــهرها در راهپیمای ــایر ش و س
ــد. ــرکت نمودن ــدس ش ــکن روز ق دشمن ش

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع  ب
نیــروی بــرق اســتان لرســتان سرپرســت 
ــران  ــن، مدی ــراه معاونی ــرکت به هم ــن ش ای
و ســایر همــکاران خــدوم و زحمت کــش 
ــرکت  ــدس ش ــی روز ق ــی جهان در راهپیمای

ــد. نمودن
سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
لرســتان در حاشــیه ایــن مراســم روز قــدس 
را روز همبســتگی علیــه ظلم و ســتم دانســت 
ــتگی و  ــام همبس ــور اع ــه منظ ــت: »ب و گف
ــوم فلســطین و آزادی  ــت مظل ــت از مل حمای
قــدس شــریف، کارکنــان شــرکت توزیــع 
ــر  ــا ســر دادن شــعار مــرگ ب ــرق اســتان ب ب
آمریــکا و مــرگ بــر اســراییل تجدیــد میثاقــی 
ــام  ــل و مق ــام راح ــای ام ــا آرمان ه ــاره ب دوب

ــری بســتند«. ــم رهب معظ

شرکت پرسنل برق لرستان 
در راهپیمایی روز قدس
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