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مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان 
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــاص 765 میلی از اختص
ــرق در  ــال ب ــوط انتق ــازی خط ــازی و به س بازس

ــر داد. ــتان خب مناطــق ســیل زده اس
فریــدون خودنیــا گفــت: »بــا برنامه ریــزی و 
ــار  ــزان اعتب ــن می ــه، ای ــورت گرفت ــات ص اقدام
بــه ایــن مناطــق اختصــاص یافتــه کــه تــا کنــون 
پروژه هــای  اجــرای  بــا  ریــال  میلیــارد   260

ــت«. ــده اس ــذب ش ــف ج مختل
وی گفــت: »بــر اســاس برنامه ریــزی انجــام 
شــده و اجــرای طرح هــای مختلــف، مابقــی ایــن 
ــده جــذب  ــرداد ســال آین ــان خ ــا پای ــارات ت اعتب

می شــود«.
ــتای  ــار در راس ــن اعتب ــرد: »ای ــه ک ــا اضاف خودنی
ــاد  ــط، ایج ــار متوس ــبکه های فش ــدازی ش راه ان
فشــار  شــبکه  ایجــاد  و  هوایــی  پســت های 
ــتاهای  ــا روس ــیل زده و ی ــق س ــف در مناط ضعی

تخریب شــده هزینــه خواهــد شــد«.
ــه  ــا اشــاره ب مدیرعامــل بــرق اســتان در ادامــه ب
برخــی  در  برق رســانی  ســایت های  طراحــی 
شــهرهای  در  شــهری  و  روســتایی  مناطــق 
داشــت:  اظهــار  نیــز  معمــوالن  و  پل دختــر 
ــر،  ــم مه ــتاهای چ ــه روس ــانی ب ــبکه برق رس »ش
بابازیــد، مناطــق ســیل زده داخــل شــهر پل دختــر 

ــی  ــل طراح ــی به دلی ــتاهای چگن ــی روس و برخ
جدیــد شــبکه توزیــع و جابه جایــی ایــن روســتاها 
ــیده و  ــام رس ــه اتم ــا ب ــوده و ی ــرا ب در دســت اج
هــم اکنــون در اغلــب نقــاط دارای پیشــرفت 
پروژه هــا  ایــن  درصــد   60 بــاالی  فیزیکــی 

ــتیم«. هس
وی تصریــح کــرد: »عالوه بــر اعتبــارات یادشــده، 
در مناطــق روســتایی پشــت ســد ســیمره )منطقــه 
ــطح آب،  ــدن س ــاال آم ــل ب ــز به دلی ــار( نی رودب
ــد و  ــد جابه جــا گردن ــه بای ــن منطق روســتاهای ای
ــانی  ــط برق رس ــی خ ــث جابه جای ــر باع ــن ام ای
ــل  ــروژه از مح ــن پ ــرای ای ــه اج ــت ک ــده اس ش
اعتبــارات پرداخــت شــده از وزارت نیــرو بــه مبلــغ 

ــد«. ــرا می باش ــال اج ــال در ح ــارد ری 78 میلی
گذشــته  در  روســتاها  »ایــن  گفــت:  خودنیــا 
از ســمت ایــالم بــرق دار شــده بــود کــه بــا 
برنامه ریــزی جدیــد بیــش از 35 کیلومتــر شــبکه 
ــار  ــبکه فش ــی و ش ــت هوای ــط، پس ــار متوس فش
ــت«. ــرا اس ــال اج ــا در ح ــده و ی ــرا ش ــف اج ضعی

وی اضافــه کــرد: »بــر اســاس ایــن برنامه ریــزی، 
شــرکت آمادگــی دارد در صــورت جابه جایــی 
ــتایی  ــد روس ــایت جدی ــاد س ــا ایج ــتاها و ی روس
ــانی را در  ــات برق رس ــیل زده، عملی ــق س در مناط

اســرع وقــت انجــام دهــد«.

تخصیص 765 میلیارد ریال به بازسازی برق مناطق سیل زده لرستان
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مذکــور  مانــور  گــزارش  ایــن  بنابــر 
و  بهره بــرداری  معــاون  حضــور  بــا 
بــرق  توزیــع  شــرکت  دیســپاچینگ 
ــل  ــین مدیرعام ــوان جانش ــتان به عن لرس
بــرق اســتان و مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل 
واحدهــای  دیگــر  و  لرســتان  اســتان 

گردیــد. برگــزار  مرتبــط 
دیســپاچینگ  و  بهره بــرداری  معــاون 

شــرکت توزیــع بــرق لرســتان گفــت: 
تأمیــن  مدیریــت  »به منظــور 

ــا  ــرژی و ب ــت ان ــدار و امنی پای
رویکــرد آمادگــی در زمینــه 
ــات  ــل، اقدام ــد غیرعام پدافن
ســال های  طــی  مهمــی 
و  گرفتــه  صــورت  اخیــر 

ــرژی  ــه ان ــه در زمین خوش بختان
بومی ســازی گردیــده و تغییــرات 

محسوســی ایجــاد شــده اســت«.
»بــا  داشــت:  ابــراز  دهقــان  اســفندیار 

توجــه بــه اهمیــت بــرق و تأسیســات آن کــه 
می باشــد،  کشــور  زیرســاخت  حســاس ترین 
می طلبــد کــه همــواره آمادگــی الزم جهــت مقابلــه 
بــا شــرایط پدافنــدی داشــته باشــیم چــون اختــالل 
ــرق باعــث ایجــاد مشــکالت ســخت و  ــرژی ب در ان

خســارات جبران ناپذیــری خواهــد شــد«.
لرســتان  بــرق  توزیــع  »شــرکت  گفــت:  وی 
ــت  ــاس جه ــاط حس ــل، نق ــی کام ــور آمادگ به منظ
ــش  ــی و کاه ــدی احتمال ــرایط پدافن ــا ش ــه ب مقابل
آســیب پذیری ایــن نقــاط از جملــه دســتگاه ها و 
ــور را  ــور مذک ــاله مان ــی هرس ــم و حیات ادارات مه
ــی  ــون پیشــرفت های خوب ــا کن ــد و ت ــزار می کن برگ

ــت«. ــده اس ــل گردی حاص
از  بــرق  انــرژی  »چنان چــه  افــزود:  دهقــان 

ــع  ــردد در مواق ــت گ ــدار تقوی ــاخت پای ــر زیرس نظ
ــری  ــش بازدارندگــی و جلوگی ــدی باعــث افزای پدافن
تــداوم  هم چنیــن  و  احتمالــی  آســیب پذیری  از 
فعالیت هــا و اقدامــات ضــروری در نواحــی کــه 

شــرایط  هســتند دارای  خــاص 

. » د د می گــر
ــاره  ــن اش ــتان ضم ــرق لرس ــل ب ــین مدیرعام جانش
ــهیل  ــل در تس ــد غیرعام ــر پدافن ــش و تأثی ــه نق ب
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــت: »دس ــدی گف ــرایط پدافن ش
مصادیــق  جملــه  از  در خدمات دهــی  تســهیل  و 
ــداوم  ــدکه ت ــل می باش ــد غیرعام ــردی پدافن عملک

اســت«. اجتناب ناپذیــر  آن 
دهقــان در خصــوص اجــرای رزمایــش پدافنــد 
غیرعامــل اظهــار داشــت: »اهمیــت و جایــگاه صنعت 
بــرق در میــان زیرســاخت های کشــور بــر هیچ کــس 
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــه ع ــا جایی ک ــت ت ــیده نیس پوش
بــرق خصوصــًا در مواقــع پدافنــدی در عالــم واقعیــت 

ــژه  ــوده، به وی ــل نم ــل مخت ــور کام ــی را به ط زندگ
نیروگاه هــای تولیــد بــرق کــه قلــب تپنــده صنعــت 
ــای  ــل در زمان ه ــن عام ــور و حیاتی تری ــرق کش ب
ــند و  ــی می باش ــخت و معمول ــرایط س ــاص و ش خ
ــا  ــب نیروگاه ه ــا تخری دشــمن در شــرایط بحــران ب
ســعی در ایجــاد شــکاف بیــن حاکمیــت و مــردم را 
دارد کــه بایســتی بــه ایــن صنعــت حســاس اهمیــت 

ــم«. ــری بدهی بیش ت
ــور  ــن مان ــه در ای ــان این ک ــا بی وی ب
ــر  ــب توانی ــاس منتخ ــز حس 6 مرک
و 55 مرکــز منتخــب موردنظــر 
ــتان  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ش
بــا زمان بنــدی خــاص بــرق 
ــزل  ــع و دی ــور قط ــق مذک مناط
ارزیابــی  آن هــا  ژنراتورهــای 
ــرای  ــا ب ــوان کرد: »م ــد، عن گردی
ســناریوهای  فــوق  مانورهــای 
متفاوتــی ترســیم نمــوده و وضعیــت 
آمادگــی ســازمان ها و دســتگاه های فــوق 

می نماییــم«. اطالع رســانی  را 
معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع 
ــازمان ها و  ــه س ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرق لرس ب
شــرایط  هنــگام  در  خدمات رســان  دســتگاه های 
بــوده  شــاخص محور  الزامــًا  بایســتی  پدافنــدی 
ــود را  ــه خ ــوط ب ــاخص های مرب ــور ش ــر مح و ه
ــر اســاس آن شــاخص ها  ــوان ب ــا بت داشــته باشــد ت
در  و  داده  انجــام  را  الزم  برنامه ریزی هــای 
به نحــو مطلــوب  شــرایط ســخت خدمات دهــی 
ــری  ــش سراس ــرد: »رزمای ــح ک ــود، تصری ــام ش انج
قطــع بــرق مراکــز مهــم و ضــروری در روز 12 
آبان مــاه هم زمــان بــا سراســر کشــور در محــل 
ــا  ــز ی ــا رم ــرق لرســتان ب ســاختمان دیســپاچینگ ب
صاحب الزمــان )عــج( بــا موفقیــت برگــزار گردیــد«.

برگزاری مانور پدافند غیرعامل در برق لرستان

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کوهدشــت بــا اشــاره 
بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در مدیریــت بــرق ایــن 
ــترکین  ــت مش ــت: »رضای ــار داش ــتان اظه شهرس
ــت  ــا هم ــم ب ــن مه ــه ای ــت ک ــن اس ــانه ی ای نش
همــه ی پرســنل و رهنمودهــای مدیر عامــل شــرکت 
ــت«. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــتان به خوب ــع لرس توزی

علــی بــدری در ادامــه اقدامــات مهــم صــورت 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: »ب ــوان ک ــه عن ــه را این گون گرفت
بارندگی هــای سیل آســای بهــار 98 و آب گیــری 
ــار  ــه رودب ــتاهای منطق ــیمره، روس ــد س ــل س کام
دچــار  ســیمره  رودخانــه  حاشــیه  در  کوهنانــی 
آب گرفتگــی شــده و تاسیســات شــبکه توزیــع 
ــی  ــا هماهنگ ــه ب ــت ک ــر آب رف ــل زی ــور کام به ط
و بازدیــد مســئولین وزارت نیــرو از منطقــه بالفاصلــه 
دســتور تامیــن بــرق جهــت ســیل زدگان صــادر و بــا 
پیگیــری و مســاعدت مدیرعامــل بــرق لرســتان، 25 
کیلومتــر شــبکه 20 کیلوولــت هوایــی بــا اعتبــار 125 
ــور  ــال در مســیر کوهســتانی و صعب العب ــارد ری میلی
احــداث گردیــد«. وی ادامــه داد: »باتوجــه بــه 
ــد  ــرق جدی ــط ب ــیر خ ــازی مس ــی و پیاده س طراح
ــیمره،  ــد س ــری س ــراز حداکث ــارج از ت ــه خ در منطق
ــن  ــن و هم چنی ــتاها تامی ــی روس ــل فعل ــرق مح ب

انتقــال  جهــت  شــده  پیش بینــی  ســایت های 
ــد  ــط جدی ــیر خ ــش مس ــت پوش ــز تح ــتاها نی روس

قــرار گرفته انــد«.
ــرق از  ــن ب ــکان تامی ــه ام ــان این ک ــا بی ــدری ب ب
ــم  ــتان فراه ــرق لرس ــش ب ــت پوش ــای تح فیدره
ــی  ــه طراح ــو تغذی ــورت دوس ــبکه به ص ــده و ش ش
ــتای  ــرد: »روس ــح ک ــت، تصری ــده اس ــرا گردی و اج
بن ســرده میشــنان بخــش مرکــزی کوهدشــت 
ــه  ــاس موافقت نام ــت براس ــوار جمعی ــت خان ــا هش ب
ــداث  ــا اح ــرو ب ــتایی وزارت نی ــر روس ــال 98 دفت س
ــت  ــتگاه پس ــک دس ــی و ی ــت هوای ــط20 کیلوول خ
25 کیلوولــت آمپــر و شــبکه فشــار ضعیــف موردنیــاز 

ــد«. ــرق دار گردی ــال ب ــون ری ــار 870 میلی ــا اعتب ب
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کوهدشــت در پایــان 
روشــنایی  تامیــن  »جهــت   کــرد:  خاطرنشــان 
مطلــوب معابــر بــا الویــت روســتاهای محــروم 
و مناطــق  خســارت دیــده از ســیالب، نســبت 
ــر  ــراغ معاب ــتگاه چ ــش از 300 دس ــب بی ــه نص ب
ــداد 250  ــد و تع ــدام گردی ــازده اق ــر ب ــرف پ کم مص
دســتگاه دیگــر از چراغ هــای مذکــور خریــداری و در 
برنامــه ســه ماهــه انتهایــی ســال 98 جهــت نصــب 

ــت«. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــق موردنظ در مناط

اقدامات پسا سیل مدیریت توزیع برق کوهدشت 

فریــدون خودنیــا، مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان لرســتان در پي شــهادت ســپهبد 
حــاج قاســم ســلیماني، فرمانــده نیــروي 
بــه دســت تروریســت هاي  قــدس ســپاه 

ــرد. ــادر ک ــلیتي ص ــام تس ــكا، پی آمری
ــر  ــرح زی ــه ش ــام تســلیت ایشــان ب ــن پی مت

اســت:
بسم رب الشهداء و الصدیقین

شــهادت ســردار ســرافراز اســام، 
ــایی  ــدان پارس ــل می ــده بی بدی فرمان
و رزم، ســرباز شــجاع والیــت، پاســدار 
ــه  ــران همیش ــای ای ــا وف ــب و ب نجی
قاســم  حــاج  شــهید  ســربلند، 
مبــارک  محضــر  بــه  را  ســلیمانی 
مقــام  )عــج(،  ولی عصــر  حضــرت 
ــرور  ــهید پ ــردم ش ــری، م ــم رهب معظ
ــم آن  ــواده معظ ــامی و خان ــران اس ای
ــلیت  ــک و تس ــاودان، تبری ــهید ج ش

می نمایــم. عــرض 
و  جــاودان  نامــش  شــاد،  روحــش 

راهــش پاینــده بــاد...

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان لرستان در پي 

شهادت سردار قاسم سلیماني

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ش
بــرق اســتان لرســتان 
ــر  ــتگاه برت ــوان دس به عن
ــاخص های  ــوع ش در مجم
اختصاصــی  و  عمومــی 
شــرکت ها،  گــروه 
در  بیمه هــا  و  بانک هــا 
جشــنواره شــهید رجایــی 

ــد. ــاب ش ــتان انتخ اس
دکتــر  منظــور  همیــن  بــه 
لرســتان  اســتاندار  خادمــی، 
ــه  ــپاس ب ــوح س ــدای ل ــا اه ب
فریــدون خودنیــا، مدیرعامــل 
همــت،  از  شــرکت،  ایــن 
اقدامــات  تــالش خالصانــه و 

ایــن دســتگاه  اثربخــش مدیرعامــل و پرســنل 
اجرایــی کــه در راســتای احســاس مســئولیت و 
ــای  ــه ارتق ــانی ب ــالمی و انس ــای اس درک ارزش ه
ــام  ــتان، اهتم ــردم اس ــه م ــانی ب ــطح خدمت رس س

کــرد. تقدیــر  ورزیده انــد؛ 
ــن  ــتان در ای ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
خصــوص اظهــار داشــت: »جشــنواره شــهید رجایــی 
ــی و  ــاخص های عموم ــی ش ــت ارزیاب ــاالنه جه س
ــی در ســطح اســتانی  تخصصــی دســتگاه های اجرای

ــردد«. ــزار می گ ــوری برگ و کش
محــور   12 بــه  اشــاره  بــا  خودنیــا  فریــدون 
ارزیابــی  اختصاصــی  و  عمومــی  شــاخص های 
شــده در ایــن جشــنواره بیــان کــرد: »ایــن موفقیــت 
مرهــون مســئولیت پذیری، تعهــد و تــالش مســتمر 
کارکنــان در راســتای ارائــه هرچــه بهتــر خدمــات بــه 
ــترکان  ــت مش ــب رضای ــت جل ــان و در نهای ذی نفع

می باشــد«.
ــر  ــی ب ــاخص های اختصاص ــرد: »ش ــه ک وی اضاف
اســاس اســناد باالدســتی دســتگاه و تفاهم نامــه 
ــن  ــور تعیی ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــازمان ام س
ــای  ــامل محوره ــی ش ــاخص های عموم ــده و ش ش

ســازمانی،  ســاختار  اصــالح 
الکترونیــک،  دولــت  توســعه 
مدیریــت و ســرمایه انســانی، 
و  کســب  فضــای  بهبــود 
و  مســئولیت پذیری  کار، 
و  شــفافیت  پاســخ گویی، 
مدیریــت مالــی، ارتقــاء ســالمت 
اداری و اســتقرار نظــام مدیریــت 

می باشــد«. عملکــرد 
توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرق لرس ب
ــودن در بحــث دولــت  پیشــرو ب
داشــت:  اظهــار  الکترونیــک 
شــرکت  »خوش بختانــه 
ــر  ــتان از نظ ــرق لرس ــع ب توزی
ــه  ــک و ارائ ــت الکترونی ــعه دول ــاخص های توس ش
ــتکار،  ــالش، پش ــا ت ــازمانی ب ــات س ــن خدم آنالی
ــن  ــان ای ــد کارکن ــوآوری و داشــتن ایده هــای جدی ن
شــرکت، موفــق عمــل نمــوده و مقــام برتر در ســطح 

وزارت نیــرو را کســب کــرده اســت«.
ــد  ــک بای ــت الکترونی ــعه دول ــت: »توس ــا گف خودنی
جامــع  برنامه هــای  اهــداف،  تحقــق  جهــت  در 
ــودن  ــه روز ب ــرا ب ــد زی ــام اداری باش ــالح نظ و اص
ــه از  ــه جامع ــن ب ــریع و آنالی ــات س ــه خدم و ارائ
ــت  ــعه دول ــم توس ــاخص های مه ــات و از ش ضروری

می باشــد«. الکترونیــک 
وی در پایــان بــه برخــی از افتخــارات ایــن شــرکت 
از جملــه مــورد تشــویق قــرار گرفتــن شــرکت توزیــع 
ــت  ــوری باب ــت جمه ــرف ریاس ــتان از ط ــرق لرس ب
عملکــرد مناســب در برق رســانی ســریع بــه مناطــق 
ــی  ــس بین الملل ــق کنفران ــزاری موف ــیل زده، برگ س
شــبکه های توزیــع بــرق در خرم آبــاد، دریافــت 
تندیــس طالیــی ارزیابــی مــاده 6 قانــون در حمایــت 
گذشــته،  ســال  در  مصرف کننــدگان  حقــوق  از 
ــرکت های  ــت ش ــی حراس ــر ارزیاب ــه برت ــب رتب کس

ــرق اشــاره نمــود«. ــع ب توزی

رتبه برتر برق لرستان در جشنواره شهید رجایی



شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان در 
محــل پژوهشــگاه نیــرو در هفتــه پژوهش، 
ــی خــود را  ــن دســتاوردهای تحقیقات آخری

بــه نمایــش گذاشــت.
ــن  ــتان در ای ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــه  ــکاری همه جانب ــت: »هم ــار داش ــوص اظه خص
ــال  ــتان در س ــطح اس ــگاه های س ــا دانش ــرکت ب ش
رونــق تولیــد ســبب گردیــد کــه 5 پــروژه در دســت 

برتــر  پروژه هــای  به عنــوان  اقــدام 
هفتــه  در  شــرکت  ایــن  تحقیقاتــی 
ــردد«. ــه گ ــرو ارائ پژوهــش در وزارت نی

ــه  ــه این ک ــا اشــاره ب ــا ب ــدون خودنی فری
بایــد تحقیــق و پژوهــش در جامعــه 
تــا  شــود  فرهنگ  ســازی  و  نهادینــه 
ــرار  ــی ق ــد و تعال ــیر رش ــور در مس کش
بگیــرد؛ ابــراز داشــت: »ارتبــاط موثــر بــا 
پژوهش گــران برتــر کشــور و اســاتید 
ــن  ــر بی ــاط موث دانشــگاهی موجــب ارتب
در  و  می گــردد  دانشــگاه  و  صنعــت 
ــای  ــرای پروژه ه ــه اج ــر ب ــت منج نهای
روز  نیازهــای  بــا  منطبــق  کاربــردی 

ــد«. ــد ش ــرق خواه ــت ب صنع
ــن و  ــاوری ارزش آفری ــش و فن ــش اثربخ وی پژوه
رونــق تولیــد را حاصــل نتایــج پروژه هــای تحقیقاتــی 
ــه پژوهــش به طــور  ــوان کــرد و گفــت: »در هفت عن
ســالیانه فرصــت مناســبی بــرای ارائــه دســتاوردهای 
ــته  ــر نشس ــه ثم ــای ب ــادل فناوری ه پژوهشــی و تب
ــران و  ــرق و پژوهش گ ــع ب ــرکت های توزی ــن ش بی

ــاتید دانشــگاهی سراســر کشــور می باشــد«. اس
در ادامــه مدیــر دفتــر تحقیقــات شــرکت توزیــع بــرق 
ــرکت در  ــن ش ــعار ای ــاره ش ــا اش ــتان ب ــتان لرس اس
زمینــه تحقیقــات بــا عنــوان »پژوهــش هزینه نیســت 
ــار  ــت« اظه ــرمایه گذاری اس ــوع س ــک ن ــه ی بلک
گوناگــون  زمینه هــای  در  دفتــر  »ایــن  داشــت: 
پژوهشــی و تحقیقاتــی هماننــد بهبــود شــاخص های 
ــرق، طراحــی و  ــع ب ــوان در شــرکت توزی ــت ت کیفی
نصــب فیلترهــای هارمونیــک ســوم، محاســبات 
الکتریــکال سیســتم های توزیــع نیــروی بــرق و 

ــتمری دارد«. ــت مس ــوارد فعالی ــر م دیگ
ابراهیــم شــریفی پور بــا تشــکر از حمایت هــای 
ــا  ــه ب ــدواری نمــود ک ــراز امی مدیرعامــل شــرکت اب
ــرق  ــت ب ــگاه و صنع ــر دانش ــه بیش ت ــاط هرچ ارتب
اســتان شــاهد موفقیت هــای روز افــزون در امــر 

پژوهش هــای علمــی و کاربــردی باشــیم.
وی در پایــان پروژه هــای برتــر ارائــه شــده در هفتــه 

پژوهــش را به شــرح ذیــل اعــالم نمــود:
ــتم  ــبات سیس ــرای محاس ــاژوالر« ب ــس م »تولباک

ــتان. ــگاه لرس ــارکت دانش ــا مش ــع ب توزی
ــا  ــرق ب ــی بهینه ســازی مصــرف ب اپلیکیشــن عملیات
ــم و  ــارک عل ــارکت پ ــا مش ــاب ب ــن ن ــام اپلیکیش ن
ــرس  ــان زاگ ــش بنی ــرکت دان ــتان و ش ــاوری اس فن

ــرو. خــرم نی
کوچــک  مقیــاس  مولدهــای  اتصــال 
)نیــروگاه گازی( بــه شــبکه توزیــع بــرق 
در اســتان لرســتان در حالــت متصــل 
دانشــگاه  مشــارکت  بــا  جزیــره ای  و 

بروجــردی. آیت الــه 
افزایــش شــاخص های کیفیــت تــوان 
مشــارکت  بــا  بــرق  توزیــع  شــبکه 
ــدان. ــد هم ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش

ــه  ــرای تجزی ــدی ب ــج بع ــدل پن ــه م ارائ
و تحلیــل حــوادث ایمنــی در شــرکت 
توزیــع بــرق بــا مشــارکت دانشــگاه پیــام 

ــتان. ــور لرس ن

شــرکت توزیــع بــرق لرســتان بــا اقدامــی جهــادی در 
ــه روســتاهای گرفتــار  راســتای برق رســانی ســریع ب
در بــرف اخیــر توانســت مشــکل بــرق ایــن روســتاها 
ــا  ــان، ازن ــله، دلف ــاد، سلس ــتان های خرم آب در شهرس

و الیگــودرز را رفــع کنــد.
بــا توجــه بــه بــارش ســنگین بــرف کــه منجــر بــه 
ــتا  ــرق 445 روس ــع ب ــرق و قط ــبکه ب ــب ش تخری
ــا همــت  ــات و ب ــه امکان ــا بســیج کلی ــود؛ ب شــده ب
ــن  ــرکت در کمتری ــن ش ــش ای ــای زحمت ک نیروه
زمــان ممکــن و بــا اقــدام جهــادی و تــالش بســیار 
زیــاد موفــق بــه اصــالح شــبکه برق رســانی و 
ترمیــم خرابی هــا شــده و بــرق ایــن روســتاها 

ــد. ــل گردی وص
مدیرعامــل بــرق لرســتان در ایــن خصــوص اظهــار 
داشــت: »در روزهــای گذشــته به دلیــل ریــزش 
ــرق  ــا قطــع ب ــتان ب ــتای اس ــداد 445 روس ــرف تع ب
ــع  ــس، قط ــوختن تران ــر، س ــتگی تی ــل شکس به دلی
ــا  قطــع شــبکه مواجــه شــدند«. ــل و... ب ســیم و کاب

ــب  ــتاها اغل ــن روس ــزود: »ای ــا اف ــدون خودنی فری
دلفــان  سلســله،  خرم آبــاد،  شهرســتان های  در 
ــق  ــا در مناط ــیاری از آن ه ــوده و بس ــودرز ب و الیگ

می باشــند«. صعب العبــور 
وی تصریــح کــرد: »نیروهــای ایــن شــرکت در 
ســاعات اولیــه و بــا وجــود ریــزش ســنگین بــرف در 
مناطــق حادثه دیــده حضــور یافتــه و اقــدام بــه رفــع 
ــد«. ــن روســتاها کردن ــرق دار نمــودن ای مشــکل و ب

ــیر  ــودن مس ــور ب ــه صعب العب ــاره ب ــا اش ــا ب خودنی
دسترســی و بســته بــودن راه هــای ارتباطــی در 
بعضــی از مناطــق؛ اظهــار داشــت: »نیروهــای 
بــه  مجبــور  ســتودنی  تالشــی  در  زحمت کــش 
حمــل تجهیــزات بــه وســیله ی نیــروی انســانی و نــه 

اســتفاده از ماشــین آالت بودنــد«.
ــات  ــکر از زحم ــر و تش ــن تقدی ــان ضم وی در پای
کلیــه همــکاران، بــر لــزوم آمادگــی کامــل پرســنل 
و امکانــات شــرکت جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی 

آتــی تأکیــد نمــود.

اتصال برق 445 روستای استان لرستان
3
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ارائه آخرین دستاورهای پژوهشی شرکت توزیع برق لرستان

عملیات نصب و اتصال به شبکه پست 
63/20 کیلوولت مؤمن آباد

ــرق  ــت ب ــال پس ــب و اتص ــداث، نص ــات اح عملی
ــبکه  ــه ش ــاد ب ــهر مؤمن آب ــد ش ــع جدی ــوق توزی ف

ــران انجــام شــد. ــرق ای سراســری ب

ــن  ــا در همی ــتان ازن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
پیگیری هــای  »بــا  داشــت:  اظهــار  خصــوص 
ــرق اســتان لرســتان  مدیرعامــل شــرکت توزیــع ب
مدیــران شــرکت  و  نیــرو  وزیــر  مســاعدت  و 
ــکالت  ــالت و مش ــع معض ــتای رف ــر در راس توانی
چندیــن ســاله بخــش جاپلــق؛ عملیــات فیدرگیــری 
انجــام و پســت بــرق در مراحــل پایانــی نصــب و 

ــرار دارد«. ــود ق ــدازی خ راه ان
احمــدی بــا بیــان این کــه عملیــات احــداث 
فیــدر شــماره 1 خروجــی 20 کیلوولــت ایــن پســت 
ــدر  ــوان فی ــا عن ــون ب ــه و هم اکن ــورت پذیرفت ص
جاپلــق در مــدار قــرار گرفتــه، تصریــح کــرد: »تمام 
تــالش مدیرعامــل شــرکت و مجموعــه بــرق ازنــا 
ــان  ــن زم ــرق در کمتری ــت ب ــودن پس ــل نم وص
ممکــن اســت کــه بــا نصــب و اتصــال ایــن پســت 
ــاخت های  ــاد زیرس ــه ایج ــرق زمین ــبکه ب ــه ش ب
الزم جهــت توســعه صنعتــی و کشــاورزی بخــش 

ــد شــد«. ــم خواه ــق فراه جاپل
قطعی هــای  اعمــال  »علــت  داد:  ادامــه  وی 
مــوردی در مســیر روســتاهای بخــش جاپلــق نیــز 
در راســتای بهبــود، ارتقــا و پایــداری شــبکه بــرق 

منطقــه می باشــد«.

احداث فیدر جدید 20 کیلوولت از پست 
الیگودرز 2 بر روی فیدر روستاهای ازنا

ــالم  ــا اع ــا ب ــتان ازن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی

خبــر فــوق گفــت: »باتوجــه بــه طــول زیــاد فیــدر 
تأمین کننــده بــرق روســتاهای بخــش جاپلــق ازنــا 
ــداری شــبکه  ــدم پای ــاژ و ع ــت ولت ــن اف و هم چنی
در تأمیــن بــرق مشــترکین بــرق به خصــوص 
ــداث  ــه اح ــدام ب ــاورزی اق مشــترکین بخــش کش
ــب  ــا نص ــت ب ــبکه 20 کیلوول ــر ش 14.5 کیلومت

ــد«. ــد گردی ــدر جدی فی
ــارد  ــر 1100 میلی ــه بالغ ب ــان این ک ــا بی ــدی ب احم
ریــال در ایــن زمینــه هزینــه شــده اســت، عنــوان 
کــرد: »بــا توجــه بــه بــار بــاالی 250 آمپــر و طول 
ــداره  ــات دوم ــا، عملی ــتاهای ازن ــدر روس ــاد فی زی
کــردن فیــدر فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت«.

ــری  ــا پیگی ــم ب ــن مه ــه ای ــان این ک ــا بی وی ب
صــورت  اســتان  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــب  ــات نص ــت: »عملی ــار داش ــت، اظه ــه اس گرفت
ــر روی  ــودرز 2 ب ــت الیگ ــا از پس ــد ازن ــدر جدی فی
ــا احــداث شــده کــه پــس از  فیــدر روســتاهای ازن
ــدار  ــی در م ــه دار هوای ــل فاصل ــل 360 کاب تحوی

ــت«. ــد گرف ــرار خواه ق
ــروژه در  ــن پ ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدی ب احم
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــده اس ــف ش ــاز تعری ــد ف چن
»ایــن پــروژه می توانــد نفــش بســزایی در کاهــش 
افــت ولتــاژ و رســاندن بــرق پایــدار بــه مشــترکین 

ــق داشــته باشــد«. بخــش جاپل

کشــوری  مســابقات  ســال جاری  تیرمــاه  در 
محاســبات ذهنــی )پامــا( در تهــران بــا حضــور 388 
ــداد 55  ــن تع ــه از ای ــد ک ــزار ش ــی برگ ــه ایران نابغ
ــد. ــی راه یافتن ــابقات جهان ــه مس ــی ب ــه ایران نابغ

دوره  نوزدهمیــن  در  ایــن گــزارش  اســاس  بــر 
مســابقات جهانــی محاســبات ذهنــی )پامــا( کــه در 
ــم  ــزار شــد، تی ــد برگ ســال 2019 و در کشــور تایلن
ــن  ــدند از بی ــق ش ــی موف ــمند ایران ــودکان هوش ک
610 نابغــه از 24 کشــور جهــان بــه مقــام اول تیمــی 

ــد. دســت یابن
ــه ایــن مســابقات  ــران ب در بیــن نفــرات اعزامــی ای
»آرمــان میــر« فرزنــد »اســداهلل میــر« همــکار 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان از شــهر 
ــود  ــی را از آن خ ــام قهرمان ــت مق ــاد توانس خرم آب

ــد. نمای

قهرمانی فرزند همکار در 
مسابقات جهانی محاسبات ذهنی
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان به همــراه 
معاونیــن، مدیــران و مدیریت هــای توزیــع بــرق 
شهرســتان خرم آبــاد در برنامــه شــمیم خدمــت 

ــد. ــور یافتن ــاد حض ــه خرم آب ــاز جمع نم
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
ــراه  ــا به هم ــدون خودنی ــتان؛ فری ــتان لرس ــرق اس ب
ــدف  ــا ه ــرکت ب ــن ش ــان ای ــدادی از کارشناس تع
توضیــح در خصــوص حــذف قبــوض کاغــذی 
ــه  ــور در برنام ــا حض ــبز( ب ــض س ــی قب ــرح مل )ط
شــمیم خدمــت مصلــی الغدیــر در میــان نمازگــزاران 
نمازجمعــه اقــدام بــه ارائــه راه کارهــای اجــرای ایــن 

ــد. طــرح کردن
ــه  ــا ارائ در ایــن برنامــه کارشناســان ایــن شــرکت ب
راه کارهــای روش حــذف قبــوض کاغــذی و توزیــع 
بروشــور راهنمــا در خصــوص مصــرف بهینــه بــرق، 
بــه ســئواالت و مشــکالت نمازگــزاران در خصــوص 
ــا  ــرق مصرفــی و مــوارد مرتبــط ب ــرق، ب اشــتراک ب

ایــن شــرکت پاســخ دادنــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان در 
ــگاران گفــت:  ــن برنامــه و در جمــع خبرن حاشــیه ای
»صنعــت بــرق ایــران در ســال های گذشــته در 
راســتای اســتفاده از فناوری هــای نویــن و ارائــه 
ــوده  ــرو ب ــترکین پیش ــه مش ــک ب ــات الکترونی خدم

ــت«. اس

ــتا و در  ــن راس ــزود: »در همی ــا اف ــدون خودنی فری
جهــت پیش بــرد اهــداف دولــت الکترونیــک و 
اســتفاده از ظرفیــت هوشمندســازی، بــه همــت 
شــرکت توانیــر، طــرح قبــوض ســبز )حــذف قبــوض 

ــت«. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــذی( در دس کاغ
ــرح در  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــرد: »ب ــه ک وی اضاف
شــش ماهــه گذشــته بــه جمــع آوری شــماره تلفــن 
مشــترکین در ســطح اســتان پرداختــه کــه بــا تــالش 
ــاس  ــماره تم ــرکت ش ــن ش ــکاران ای ــتمر هم مس
ــس  ــده و پ ــع آوری ش ــترکین جم ــراه مش ــن هم تلف
از اصــالح و رفــع نواقــص، از ایــن پــس مشــترکین 
به صــورت پیامکــی از وضعیــت بــرق مصرفــی 

مطلــع می شــوند«.
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــرد: »ب ــح ک ــا تصری خودنی
مشــترکین  کاغــذی،  قبــوض  حــذف  عالوه بــر 
مصرفــی  قبــض  از  آنــی  به صــورت  می تواننــد 

مطلــع و اقــدام بــه پرداخــت نماینــد«.
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرق اس ــل ب مدیرعام
ــون  ــش از 220 میلی ــور بی ــر کش ــاالنه در سراس س
قبــض بــرای 36 میلیــون مشــترک چــاپ می شــود؛ 
اظهــار داشــت: »میــزان کاغــذ مصرفــی ایــن تعــداد 
قبــض بالغ بــر یک هــزار و 100 تــن )معــادل 7 
ــض  ــذف قب ــا ح ــه ب ــود ک ــه( می ش ــون دفترچ میلی
کاغــذی بــرق از اتــالف ایــن منبــع ملــی جلوگیــری 

شــده اســت«.
در ادامــه ایــن برنامــه نماینــده ولــی فقیــه در 
لرســتان و امــام جمعــه خرم آبــاد بــا حضــور در 
غرفــه شــرکت توزیــع بــرق لرســتان، ضمــن تقدیــر 
از اقدامــات شــرکت توزیــع بــرق اســتان از خدمــات 

ــرد. ــر ک ــرق تقدی ــت ب ــران صنع تالش گ
ــترکین را  ــه مش ــرکت ب ــن ش ــانی ای وی خدمات رس
ــزود: »طــرح  ــرد و اف ــوان ک ــن عن ــوب و مطمئ مطل
توســعه  در  می توانــد  کاغــذی  قبــوض  حــذف 
فرهنــگ صرفه جویــی و مصــرف بهینــه موثــر 

ــد«. باش
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اربعیــن،  ایــام  فرارســیدن  به مناســبت 
ــرکت  ــتاد ش ــالن س ــاب در س ــگاه کت نمایش
ــاد  ــتان در خرم آب ــرق لرس ــروی ب ــع نی توزی

ــد. ــا ش برپ
ایــن نمایشــگاه بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت 
ــران ســتادی و کارکنــان  و تنــی چنــد از مدی

ایــن شــرکت آغــاز بــه کار کــرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
ــت:  ــگاه گف ــن نمایش ــایش ای ــن گش در آیی
»برپایــی نمایشــگاه کتــاب نقــش مهــم و 
ــوان فكــری  ــش و ت ــش دان به ســزایی در افزای

دارد«. مخاطبــان 
فریــدون خودنیــا بــه جایــگاه کتــاب و فرهنگ 
کتاب خوانــی اشــاره کــرد و افــزود: »گســترش 
فرهنــگ کتاب خوانــی به معنــای گســترش 
و  انسان هاســت  در  نگــرش  و  اندیشــه  در 
ایــن نمایشــگاه توســط دفتــر  راه انــدازی 
ــط عمومــی و شــورای دینــی و فرهنگــی  رواب
شــرکت کــه یــک رویــداد پســندیده فرهنگــی 
ــر اســت«. ــت و موث ــک حرکــت مثب ــوده و ی ب

ــی  ــی و فرهنگ ــورای دین ــر ش ــه دبی در ادام
ــت ســرانه  ــت: »تقوی ــز گف ــع نی شــرکت توزی
ــت و  ــورا اس ــن ش ــای ای ــه از اولویت ه مطالع
ــرورش تفكــر و  ــن حرکــت در پ ــم ای امیدواری
ــد«. ــد باش ــان مفی ــكاران و مخاطب ــرد هم خ

ــی  ــورای دین ــزود: »ش ــدری زاد اف ــدی حی مه
و فرهنگــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
مطالعــه  ســرانه  افزایــش  بــرای  لرســتان 
ــذار  ــی فروگ ــچ کوشش ــان از هی ــان کارکن می

. » نمی کنــد
ــز در  ــرکت نی ــی ش ــط عموم ــت رواب سرپرس
ایــن خصــوص گفــت: »کتــاب و کتاب خوانــی 
ــوغ  ــت بل ــت تقوی ــتقیم در جه ــه ای مس رابط
فكــری و اندیشــه مخاطبــان دارد، انشــااهلل 
ــت  ــیر تقوی ــر در مس ــه بیش ت ــم هرچ بتوانی
ــم«. ــی گام برداری ــاب و کتاب خوان ــگ کت فرهن

ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــزود: »ای ــا اف ــعید دولتش س
ــرای  ــاعات اداری، پذی ــه روز در س ــدت س م
عالقمنــدان و همــكاران شــرکت توزیــع بــرق 

ــود«. ــد ب ــتان خواه اس

برپایی نمایشگاه کتاب در برق لرستان

حضور کارکنان برق لرستان در مراسم 9 دی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
ــرق لرســتان و  ــرق اســتان لرســتان، مدیرعامــل ب ب
پرســنل ســتادی و امــور 1 و 2 خرم آبــاد همــگام بــا 
اقشــار مختلــف مــردم آگاه و والیت مــدار شهرســتان 
ــرت  ــا حضــور در مراســم 9 دی روز بصی ــاد ب خرم آب
و تجدیــد میثــاق امــت باوالیــت، جلوه هایــی از 
ــا  ــتند و ب ــش گذاش ــه نمای ــتادگی را ب ــکوه و ایس ش
آرمان هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــران و مقــام معظــم رهبــری پیمانــی دوبــاره 

بســتند.

حضور پرشور در راهپیمایی 13 آبان

ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت ش ــنل و مدیری پرس
ــه  ــف جامع ــار مختل ــر اقش ــا دیگ ــراه ب ــتان هم لرس
در راهپیمایــی روز 13 آبــان حضــور یافتنــد و در 
ــتیزانه  ــای استکبارس ــه توصیه ه ــل ب ــتای عم راس
حضــرت امــام )ره( و مقــام معظــم رهبــری، امســال 
کارکنــان ایــن شــرکت به صــورت هماهنــگ و 
منســجم در مراســم راهپیمایــی روز دوشــنبه 13 
ــکا«  ــر آمری ــرگ ب ــا شــعار محــوری »م ــان 98 ب آب

ــد. ــرکت نمودن ش

همــت  بــه 
ــع  ــرکت توزی ش
بــرق  نیــروی 
ــه  لرســتان، مرحل
 2 توزیــع  دوم 
هزار و 500 بسته 
یــر  لتحر م ا ز ا لو
طــرح  ویــژه 
قبــض ســبز در 

و  کم بضاعــت  دانش آمــوزان  میــان 
شــد. اجرایــی  اســتان  اســتثنایی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیروی 
ــر از  ــداد بســته لوازم التحری ــن تع ــرق لرســتان، ای ب
محــل طــرح قبــض ســبز )حــذف قبــوض کاغــذی( 
ــا همــکاری کمیتــه امــداد امــام خمینــی  تهیــه و ب
ــتان  ــتثنایی اس ــرورش اس ــوزش و پ )ره( و اداره آم

ــع شــد. ــوزان هــدف توزی ــان دانش آم می
ــرق لرســتان  ــروی ب ــع نی مدیرعامــل شــرکت توزی
ــژه  ــر وی ــته های لوازم التحری ــدا بس ــم اه در مراس
ــهید  ــتثنایی ش ــه اس ــبز در مدرس ــض س ــرح قب ط
نظــرزاده ناحیــه 2 خرم آبــاد گفــت: »از محــل 
ایــن  اجــرای  از  شــده  انجــام  صرفه جویــی 
ــا دو دوره  ــر؛ ت ــرکت توانی ــت ش ــا حمای ــرح و ب ط
ــن  ــر بی ــته های لوازم التحری ــی، بس ــض مصرف قب
دانش آمــوزان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و 

می شــود«. توزیــع  اســتثنایی  دانش آمــوزان 
ــن طــرح در راســتای  ــزود: »ای ــا اف ــدون خودنی فری
بهبــود  و  کاغــذ  مصــرف  در  صرفه جویــی 
به کارگیــری نیروهــای شــرکت توزیــع نیــروی 
ــه  ــورت ماهیان ــتان به ص ــه در لرس ــوده ک ــرق ب ب
می توانیــم در راســتای حــذف قبــوض کاغــذی 

باشــیم«. داشــته  صرفه جویــی 
وی تصریــح کــرد: »بــا اجــرای دقیــق ایــن 
آنــی  به صــورت  قبــوض  پرداخت هــای  طــرح، 
ــا  ــن ب ــن بی ــه در ای ــود ک ــد ب و الکترونیکــی خواه

زمــان  مدیریــت 
برخــی  حــذف  و 
ی  هــا د د تر
ی  ر و ضــر غیر
مشــترکین  بــرای 
بــه  می توانیــم 
نی  ســا ت ر ما خد
ــم«. ــر بپردازی بیش ت

بــرق  از  خودنیــا 
به عنــوان یــک انــرژی پــاک و بــا ارزش یــاد کــرد 
و اظهــار داشــت: »در زندگــی  امــروزه نیــروی بــرق 
در همــه ی امــور زندگــی تاثیرگــذار اســت و همــه ی 
ــرژی  ــن ان ــوده و از ای ــرق ب ــه ب ــته ب ــا وابس کاره
ــاد  ــوان ی ــم می ت ــاخت مه ــک زیرس ــوان ی به عن

ــرد«. ک
ــش از  ــر بی ــال حاض ــه در ح ــان این ک ــا بی وی ب
98 درصــد ســطح مناطــق دارای ســکنه اســتان از 
ــای  ــا تالش ه ــتند و ب ــوردار هس ــرق برخ ــت ب نعم
و  شــبکه  پایــداری  بحــث  در  انجام شــده 
بــرق، همــکاران  پایــدار  تامیــن  برق رســانی و 
ــالش  ــبانه روزی در ت ــورت ش ــرکت به ص ــن ش ای
هســتند، اظهــار داشــت: »یکــی از کارهــای مهــم 
لرســتان،  در  به خصــوص  و  کشــور  ســطح  در 
موضــوع صرفه جویــی اســت کــه بایــد در راســتای 
ــود«. ــه ش ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــرژی ب ــعه ان توس

ــرق لرســتان  ــروی ب ــع نی مدیرعامــل شــرکت توزی
ــه  ــرق هم ــن ب ــرای تامی ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ــرژی و  ــرف ان ــازی مص ــا بهینه س ــد ب ــار، بای اقش
ــم و  ــت کنی ــرق را مدیری ــرف ب ــی مص صرفه جوی
ــم  ــرژی می توانی ــرف و ان ــت مص ــا مدیری ــا ب تنه
کمبــود 360 ســاعت مصــرف بــرق کشــور در 
ــا  ــرد: »م ــان ک ــود، خاطرنش ــن نم ــال را تامی س
ــروع  ــدا ش ــه و ابت ــم از پای ــی را می توانی صرفه جوی
کنیــم کــه در ایــن راســتا آمــوزش  صرفه جویــی در 

ــت«. ــر اس ــیار موث ــه بس ــنین پای ــدارس و س م

توزیع بسته های لوازم التحریر ویژه طرح قبض سبز در مدارس لرستان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق لرســتان، ایــن مرکــز نیکــوکاری هم زمــان بــا 
افتتــاح 40 مرکــز نیکــوکاری دیگر در ســطح اســتان، 
بــا حضــور رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
کشــور، مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان و 
ــت همــراه و  ــداد اســتان و هیئ ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــرکت  ــتانی ش ــتادی و شهرس ــران س ــی از مدی جمع
ــرکت در  ــتاد ش ــل س ــتان در مح ــرق اس ــع ب توزی

ــد. ــاح ش ــاد افتت خرم آب
ــن  ــرق لرســتان در ای ــع ب ــل شــرکت توزی مدیرعام
ــه  ــتان ب ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــت: »ش ــن گف آیی
واســطه مســئولیت اجتماعــی خــود در همــه ی 
نقــاط اســتان فعالیــت داشــته و بــا همــت و تــالش 
ــطح  ــد از س ــت 98 درص ــته اس ــبانه روزی توانس ش

اســتان را برق رســانی کنــد«.
ــا افــزود: »برق رســانی روســتایی در  فریــدون خودنی
ســطح اســتان از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار بــوده 
و نیروهــای ایــن شــرکت بــرای خدمات رســانی بــه 

ــتند«. ــالش هس ــتانی ها در ت هم اس
وی تصریــح کــرد: »شــرکت توزیــع بــرق لرســتان با 
حمایت هــای شــرکت توانیــر توانســته اســت طــرح 
ــوض کاغــذی  ــا هــدف حــذف قب قبــض ســبز را ب
در ســطح اســتان اجرایــی کنــد کــه از محــل فوایــد 
ــتان  ــداد اس ــه ام ــکاری کمیت ــا هم ــرح و ب ــن ط ای
ــر را  ــته لوازم التحری ــزار بس ــدود 4 ه ــته ایم ح توانس
ــوزان کم بضاعــت  ــار دانش آم ــه در اختی ــس از تهی پ

و اســتثنایی ســطح اســتان قــرار دهیــم«.
خودنیــا در ادامــه بــا اشــاره بــه برون ســپاری 
برخــی امــور ایــن شــرکت اظهــار داشــت: »در ایــن 
خصــوص نیــز توانســته ایم اقدامــات موثــر و خوبــی 
ــور  ــا حض ــتا ب ــن راس ــه در ای ــم ک ــی کنی را اجرای
ــه  ــم ب ــدف می توانی ــای ه ــالت و کانون ه در مح

بیش تــری  خدمات رســانی 
ــم«. بپردازی

اســتان،  بــرق  مدیرعامــل 
نــور  نیکــوکاری  مرکــز 
بــرای  محلــی  را  امیــد 
انسجام بخشــی کمک هــای 
مردمــی و خدمات رســانی و 
ــن  ــای ای ــای نیروه کمک ه
شــرکت دانســت و افــزود: 
همــکاری  بــا  »امیدواریــم 
ــری  ــنل و هم فک ــه پرس هم
کمیتــه  خــدوم  نیروهــای 
امــداد اســتان در راســتای 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان گام هــای 

برداریــم«. را  موثــری 
در ادامــه رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــتره  ــه گس ــاره ب ــا اش ــز ب ــتان نی ــتان لرس )ره( اس

مرکــز  خدمات رســانی 
 13 در  نورامیــد  نیکــوکاری 
ســطح  در  بــرق  مدیریــت 
اســتان گفــت: »بــا راه انــدازی 
و  یک هــزار  مرکــز  ایــن 
ــدوم  ــنل خ ــر از پرس 600 نف
بــرق اســتان بــه خانــواده 
ــداد  ــان ام ــوکاری و حامی نیک

. » ند پیوســته ا
افــزود:  محمدی فارســانی 
برنامه ریــزی  اســاس  »بــر 
ــال جاری  ــده در س ــام ش انج
در  نیکــوکاری  مرکــز   55
راه انــدازی  اســتان  ســطح 
ــاد  ــره ایج ــه ثم ــود ک می ش
ــترش  ــوکاری و گس ــتره نیک ــبکه گس ــاد ش آن ایج

امــور خیــر در ســطح اســتان اســت«.
رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( کشــور نیــز 

ــر از خدمــات گســترده شــرکت توزیــع  ضمــن تقدی
ــار  ــتان اظه ــتان لرس ــطح اس ــرق در س ــروی ب نی
ــطح  ــرق در س ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت: »ش داش
ــه  ــایانی را ب ــات ش ــت خدم ــته اس ــتان توانس لرس

ــد«. ــه ده ــردم ارائ م
ــزود: »امــروز برق رســانی  ــاری اف ســیدمرتضی بختی
بــه مناطــق مختلــف کشــور از امــور بــا ارزش 
ــرکت  ــن ش ــان ای ــه کارکن ــت ک ــواب اس ــا ث و ب
ــتان،  ــف اس ــاط مختل ــور در نق ــا حض ــته اند ب توانس
ــاداش  ــه پ ــردم زمین ــه م ــانی ب ــن خدمات رس ضم

ــد«. ــم کنن ــروی را فراه اخ
ــه حدیثــی از امــام حســن مجتبــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــوکاری  ــز نیک ــدازی مرک ــرد: »راه ان ــح ک )ع( تصری
ــتمر  ــور مس ــه حض ــرکت زمین ــن ش ــد در ای نورامی
کارهــای  در  شــرکت  ایــن  کارکنــان  فعــال  و 
ــه  ــار وظیف ــا در کن ــرده ت ــم ک ــند را فراه عامه پس
ــئولیت  ــتان، مس ــرق در اس ــع ب ــرکت توزی ــی ش ذات

ــود«. ــل ش ــز تکمی ــرکت نی ــن ش ــی ای اجتماع
تقدیر از مدیران برق لرستان

ــز  ــر مرک ــاح دفت ــن افتت ــن، ضم ــن آیی ــان ای در پای
نیکــوکاری نورامیــد در شــرکت توزیــع برق لرســتان، 
بــا اهــدای لــوح تقدیــر توســط رئیــس کمیتــه امــداد 
ــل شــرکت  ــه مدیرعام ــی )ره( کشــور ب ــام خمین ام
توزیــع بــرق، مدیــر دفتــر حراســت شــرکت و 
سرپرســت دفتــر روابــط عمومــی شــرکت بــه پــاس 
زحمــات و تالش هــای فراوانــی کــه در زمینــه 
ــر خداپســندانه  ــن ام ــه ثمــر نشســتن ای ــاح و ب افتت

داشــته اند قدردانــی به عمــل آمــد.
ــت »مهــدی  ــه مدیری ــن مرکــز ب ــی اســت، ای گفتن
ــرق  حیــدری زاد« در محــل ســتاد شــرکت توزیــع ب
ــه کار  ــاز ب ــمی آغ ــورت رس ــتان به ص ــتان لرس اس

کــرد.

افتتاح مرکز نیکوکاری نورامید در شرکت توزیع برق لرستان

اســتان های  در  لرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــرای  ــی ب ــی مواکب ــه برپای ــدام ب ــتان اق ــالم و لرس ای
خدمات رســانی به صــورت شــبانه روزی بــه زائریــن 

ــود. ــن نم اربعی
ــوص  ــن خص ــتان در ای ــتان لرس ــرق اس ــل ب مدیرعام
ــای اربعیــن خدمــت  اظهــار داشــت: »از جلوه هــای زیب
ــی  ــا برپای ــی آن ب ــت و زیبای ــینی اس ــران حس ــه زائ ب
مواکــب خدمت رســانی بــه زوار دوچنــدان می شــود«.

ــه  ــا بیــان این کــه امســال نســبت ب فریــدون خودنیــا ب
ســال های گذشــته شــاهد افزایــش چشــم گیر زوار 
اربعیــن حســینی بودیــم، گفــت: »شــرکت توزیــع بــرق 
ــار  ــز در کن ــال نی ــه امس ــد ک ــار می کن ــتان افتخ لرس
هم وطنــان حضــور فعــال داشــته و در ایــن راهپیمایــی 
عظیــم کار خدمت رســانی را ادامــه داده و توانســته اســت 
ــم  ــن مراس ــکوه ای ــزاری باش ــزی در برگ ــهم ناچی س

داشــته باشــد«.
ــتان  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــان این ک ــا بی وی ب
بــه همیــن منظــور اقــدام بــه برپایــی مواکبــی جهــت 
خدمت رســانی بــه زوار سیدالشــهدا نمــود، عنــوان 
به صــورت  توزیــع  شــرکت  »نیروهــای  داشــت: 
ــانی  ــاده خدمت رس ــیفت کاری آم ــبانه روزی در 3 ش ش
ــا،  ــی در موکب ه ــر پذیرای ــوده و عالوه ب ــن ب ــه زائری ب
اقدامــات دیگــری نیــز صــورت گرفــت کــه اهــم آن بــه 
شــرح ذیــل می باشــد: »نصــب 39 دســتگاه پروژکتــور 
ــی  ــی، کابل کش ــه بتون ــه پای ــب 21 اصل ال ای دی، نص

ــر شــبکه فشــار ضعیــف،  بیــش از یک هــزار و 500 مت
ــراغ  ــتگاه چ ــش از 200 دس ــردن بی ــک ک ــب و چ نص

ــر«. ــو معاب ــب تابل 150 وات و نص
ــرکت  ــی ش ــی و دین ــورای فرهنگ ــر ش ــه دبی در ادام
ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ــع ب توزی
از  بیــت  اهــل  عاشــقان  و  شــیعیان  دشمن شــکن 
ــار  ــن، اظه ــم اربعی ــی عظی ــان در راهپیمای سراســر جه
داشــت: »مــردم مســلمان ایــران همــواره نشــان دادنــد 
کــه هرجــا پــای اهــل بیــت، اســالم و انقــالب در میــان 
باشــد در کنــار رهبــر دلســوز خــود قــرار گرفتــه و آمــاده 

جان فشــانی هســتند«.
ــر اســاس جلســه ای  ــه داد: »ب ــدری زاد ادام مهــدی حی
ــی  ــی و دین ــورای فرهنگ ــور در ش ــن منظ ــه به همی ک
ــت  ــات در جه ــی اقدام ــد برخ ــزار گردی ــرکت برگ ش
خدمات رســانی بهتــر و شایســته تر بــه زوار اربعیــن 

ــد«. ــوب گردی مص
را  جلســه  ایــن  در  شــده  تصویــب  اقدامــات  وی 
در  موکــب   3 »برپایــی  نمــود:  عنــوان  این گونــه 
ــن افزایــش  ــالم و هم چنی اســتان لرســتان و اســتان ای
ــر  ــانی بهت ــت خدمت رس ــبانه روزی جه ــیفت های ش ش

و تســریع در ارائــه خدمــات«.
ــه  ــر هم ــرد: »ب ــان ک ــان خاطرنش ــدری زاد در پای حی
ــر را ارج  ــن حضــور فراگی مســئولین الزم اســت کــه ای
ــچ  ــردم از هی ــه م ــر ب ــت بهت ــتای خدم ــاده و در راس نه

کوششی دریغ نکنند«.

برپایی موکب اربعین حسینی توسط شرکت توزیع برق لرستان
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مدیــر توزیــع بــرق 2 شهرســتان 
فعالیت هــای  خرم آبــاد 

گرفتــه  صــورت 
مدیریــت  ایــن 

ســه ماهه  در 
ییــز  پا
ســال جاری 
را این گونــه 
 : د شــمر بر

»فــروش 651 
انشــعاب جدیــد 

بخش هــای  در 
 84 وصــول  و  مختلــف 

ــش از  ــات، نصــب بی درصــدی مطالب
800 انشــعاب شــهری و روســتایی، تعویــض 400 
اندازه گیــری معیــوب و دستکاری شــده،  لــوازم 
شناســایی و اصــالح 300 انشــعاب غیرمجــاز، 
اندازه گیــری،  لــوازم  آزمایــش 5 هــزار و 541 
ــا  ــت 6 ت ــط از پس ــار متوس ــبکه فش ــداث ش اح
پــل شــاپوری بــه طــول 5 کیلومتــر، نصــب 
ــع  ــا، رف ــر هارمونیــک در پســت ماالری ــه فیلت اولی
روغن ریــزی 10 پســت هوایــی، رفــع حریــم 
ــو  ــالح 15 تابل ــف، اص ــت های مختل ــی پس هوای
حریــم هوایــی پســت های مختلــف، اصــالح 
ــر 5  ــالح برق گی ــی، اص ــت هوای کات اوت 10 پس
پســت هوایــی، تعمیــر کامــل 5 ترانــس در کارگاه، 
ــل  ــه مح ــی ب ــور 2 و جابه جای ــس ام ــر تران تعمی
ــار  ــبکه فش ــم ش ــع حری ــاخه زنی و رف ــب، ش نص
ــدد  ــب 30 ع ــر، نص ــول 3 کیلومت ــه ط ــط ب متوس
اسپیســر فیدرهــای فشــار متوســط، تعویــض 300 
مقــره شــبکه فشــار متوســط، رگالژ شــبکه فشــار 
متوســط 40 اســپن، اصــالح 50 مــورد ســرکابل و 
ــده  ــای کج ش ــالح پایه ه ــوط، اص ــای خط جمپره
ــی  ــورد، نصــب پایه هــای چوب ــزی 20 م و بتون ری

 10 صعب العبــور  شــبکه های 
مــورد، تعویــض پایه هــای 
اثــر  بــر  شکســته 
برخــورد خــودرو 
مــورد،   5
ث  ا حــد ا

شــبکه 
ر  فشــا
ســط  متو
بــل  کا
 ، ر ا صلــه د فا
شــبکه  اصــالح 
ــرم  ــط گ ــپ خ ــط اکی توس
300 مــورد، بازدیــد خــط و ثبــت 
معایــب خطــوط فشــار متوســط و ســرویس و 
ثبــت در ســامانه 300 مــورد، رفــع حریــم شــبکه 
فشــار متوســط 10 مــورد، تعویــض پایــه فرســوده 
ــض کات اوت  ــه و تعوی ــی 20 اصل ــا بتون ــی ب چوب
ــورد صــورت  ــار متوســط 15 م ــوز خطــوط فش فی

اســت«. گرفتــه 
حکمــت بیرانونــدی، در ادامــه بــه ســایر اقدامــات 
ــض  ــت: »تعوی ــرد و گف ــاره ک ــت اش ــن مدیری ای
جداســاز هوایــی روی خطــوط فشــار متوســط 12 
ــوط  ــی روی خط ــاز هوای ــب جداس ــتگاه، نص دس
فشــار متوســط 12 دســتگاه، شــاخه زنی فیــدر 
کریم خــان و حافــظ به صــورت 100 درصــد و 
ــض  ــد، تعوی ــورت 50 درص ــو به ص ــدر مایکروی فی
پایه هــای چوبــی فرســوده 10 مــورد، رفــع حریــم 
ــف  ــداث شــبکه فشــار ضعی ــورد، اح شــبکه 25 م
یــک کیلومتــر، رفــع اتصــاالت سســت 200 مــورد، 
ــتایی 25  ــف روس ــار ضعی ــبکه فش ــاخه زنی ش ش
مــورد، اصــالح ولتــاژ مشــترکین در راســتای طــرح 
چــاوش 153 مــورد و نصــب 150 چــراغ ال ای دی 

به جــای چراغ هــای پرمصــرف معابــر و ...«.

عملکرد پاییزی مدیریت توزیع برق 2 خرم آباد

ــتان  ــرق لرس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
از اختصــاص 765 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای 
بازســازی و به ســازی خطــوط انتقــال بــرق در 

ــر داد. ــتان خب ــیل زده اس ــق س مناط
و  برنامه ریــزی  »بــا  گفــت:  خودنیــا  فریــدون 
ــه  ــار ب ــزان اعتب ــن می ــه، ای ــات صــورت گرفت اقدام
ایــن مناطــق اختصــاص یافتــه کــه تــا کنــون 260 
میلیــارد ریــال بــا اجــرای پروژه هــای مختلــف 

ــت«. ــده اس ــذب ش ج
وی گفــت: »بــر اســاس برنامه ریــزی انجــام شــده و 
ــارات  اجــرای طرح هــای مختلــف، مابقــی ایــن اعتب

تــا پایــان خــرداد ســال آینــده جــذب می شــود«.
ــتای  ــار در راس ــن اعتب ــرد: »ای ــه ک ــا اضاف خودنی
ایجــاد  متوســط،  فشــار  شــبکه های  راه انــدازی 
ــف  ــبکه فشــار ضعی ــی و ایجــاد ش پســت های هوای
ــا روســتاهای تخریب شــده  در مناطــق ســیل زده و ی

ــد«. ــد ش ــه خواه هزین
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــتان در ادام ــرق اس ــل ب مدیرعام
برخــی  در  برق رســانی  ســایت های  طراحــی 
شــهرهای  در  شــهری  و  روســتایی  مناطــق 
ــار داشــت: »شــبکه  ــز اظه ــر و معمــوالن نی پل دخت
ــد،  ــر، بابازی ــم مه ــتاهای چ ــه روس ــانی ب برق رس
ــی  ــر و برخ ــهر پل دخت ــل ش ــیل زده داخ ــق س مناط

ــد شــبکه  روســتاهای چگنــی به دلیــل طراحــی جدی
ــن روســتاها در دســت اجــرا  ــی ای ــع و جابه جای توزی
بــوده و یــا بــه اتمــام رســیده و هــم اکنــون در اغلــب 
ــد  ــاالی 60 درص ــی ب ــرفت فیزیک ــاط دارای پیش نق

ایــن پروژه هــا هســتیم«.
ــده،  ــارات یادش ــر اعتب ــرد: »عالوه ب ــح ک وی تصری
ــه  ــیمره )منطق ــد س ــتایی پشــت س در مناطــق روس
رودبــار( نیــز به دلیــل بــاال آمــدن ســطح آب، 
ــد و  ــا گردن ــد جابه ج ــه بای ــن منطق ــتاهای ای روس
ایــن امــر باعــث جابه جایــی خــط برق رســانی شــده 
ــارات  ــروژه از محــل اعتب ــن پ اســت کــه اجــرای ای
پرداخــت شــده از وزارت نیــرو بــه مبلــغ 78 میلیــارد 

ــد«. ــرا می باش ــال اج ــال در ح ری
خودنیــا گفــت: »ایــن روســتاها در گذشــته از ســمت 
ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــود ک ــده ب ــرق دار ش ــالم ب ای
جدیــد بیــش از 35 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط، 
پســت هوایــی و شــبکه فشــار ضعیــف اجــرا شــده و 

یــا در حــال اجــرا اســت«.
ــزی،  ــن برنامه ری ــاس ای ــر اس ــرد: »ب ــه ک وی اضاف
جابه جایــی  صــورت  در  دارد  آمادگــی  شــرکت 
ــتایی در  ــد روس ــایت جدی ــاد س ــا ایج ــتاها و ی روس
مناطــق ســیل زده، عملیــات برق رســانی را در اســرع 

ــد«. ــام ده ــت انج وق

تخصیص 765 میلیارد ریال به بازسازی برق مناطق سیل زده لرستان

ــان  ــا بی ــر ب ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
این کــه 9 مــاه از بحــران ســیل فروردیــن شهرســتان 
»جهــت  داشــت:  اظهــار  می گــذرد،  پل دختــر 
و  تخریب شــده  احــداث شــبکه های  و  بازســازی 
ــیل گیر  ــق س ــه دور از مناط ــبکه ها ب ــی ش جابه جای
ــون  ــم اکن ــده و ه ــرا گردی ــادی اج ــای زی طرح ه
ــن کار 36  ــرای ای ــه ب ــز در حــال اجــرا هســتند ک نی
میلیــارد تومــان اعتبــار تخصیــص و از طرفــی حــدود 
ــن  ــتاد معی ــز توســط س ــر نی ــان دیگ ــارد توم 6 میلی

ــه شــده اســت«. ــزی هزین اســتان مرک
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  متش پــور  محمدطاهــر 
ــک  ــه ی ــی ب ــای واقع ــر به معن ــتان پل دخت شهرس
ــده،  ــل ش ــرق تبدی ــبکه های ب ــازندگی ش کارگاه س
ــا در  ــکاران م ــالش هم ــی ت ــرد: »تمام ــوان ک عن
ــم از  ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــر ای ــتان پل دخت شهرس
ــذب را  ــر ج ــدا شــده حداکث ــص پی ــارات تخصی اعتب
ــبکه های  ــکالت ش ــم مش ــا بتوانی ــیم ت ــته باش داش
و  اصولــی  به صــورت  را  ایــن شهرســتان  بــرق 

ــم«.  ــل نمایی ــه ای ح ریش
ــدام کــه توســط  ــدار طرح هــای در دســت اق وی مق
ــش از 90  ــت را بی ــرا اس ــت اج ــکاران در دس پیمان
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط، 36 کیلومتــر شــبکه 
ــور  ــی، 1500 کنت ــت هوای ــف، 80 پس ــار ضعی فش
ــرح  ــور ط ــتایی و 230 کنت ــهری و روس ــاز ش تک ف
فهــام در مناطــق مختلــف شهرســتان خوانــد و 
ــداث  ــت اح ــارات وارده جه ــر خس ــت: »عالوه ب گف
هزینه هــای  رفتــه  دســت  از  خطــوط  مجــدد 
مضاعفــی بــه شــرکت توزیــع بــرق تحمیــل گردیــد 
ــل اســت: احــداث 8  ــه شــرح ذی کــه اهــم آن هــا ب
ــا  ــدی ت ــد از پســت شــهید کائی ــر خــط جدی کیلومت
ــر  ــداث 6 کیلومت ــر، اح ــهر پل دخت ــی ش ــع غرب ضل
ــی  ــع غرب ــا ضل ــد ت خــط اضطــراری از پســت بابازی
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث 7 کیلومت ــر، اح ــهر پل دخت ش
ــیان  ــتای واش ــا روس ــد ت ــتای بابازی ــط از روس متوس
ــرق،  ــبکه های ب ــاط ش ــگ و ارتب ــاد رین ــت ایج جه

ــس راه،  ــیب دیده پلی ــای آس ــدد فیدره ــای مج احی
ــر، معمــوالن،  ــه نصی ــر، مــالوی، آبشــار، قلع چم مه
ــد، احــداث خطــوط  ــا احــداث خطــوط جدی ــم ب پاعل
بیــن فیــدری جهــت ایجــاد رینــگ و افزایــش 
ــداث 3.5  ــران، اح ــع بح ــرای مواق ــور ب ــت مان قابلی
ــالم آباد  ــا اس ــام ت ــراب حم ــبکه از س ــر ش کیلومت
ــر شــبکه از چــم  ــداث 4 کیلومت ــه، اح ــا تصفیه خان ت
ــر شــبکه  ــوش و ...، احــداث 12 کیلومت ــا هل مهــر ت
ــرق دار  ــرای ب فشــار متوســط در بخــش معمــوالن ب
کــردن مناطــق مختلــف شــهری و روســتایی بخــش 
فشــار  کیلومتــر شــبکه  احــداث 16  معمــوالن، 
ــردن  ــرق دار ک ــت ب ــف جه ــاط مختل ــط در نق متوس
مناطــق مختلــف شــهری و روســتایی پل دختــر، 
ــه در  ــتایی ک ــهری و روس ــت ش ــالح 148 پس اص
مناطــق ســیل زده دچــار آســیب یــا مشــکالتی شــده 
بودنــد، احــداث 37 پســت هوایــی جدیــد در مناطــق 
ــرق همشــهریان، کمــک  ــن ب ســیل زده جهــت تامی
ــی  ــزات برق ــه تجهی ــاورزی ک ــای کش ــه پمپاژه ب
ــدا  ــا اه ــد ب ــیب دیده ان ــر آس ــیل اخی ــا در س آن ه
ــزات  ــایر تجهی ــه( و س ــی )276 اصل ــای بتون پایه ه
کــه در وســع شــرکت توزیــع بــرق بــود تــا باغــات و 

کشــت و کارهــای ایــن عزیــزان متحمــل خســارات 
ــبکه  ــر از ش ــش از 43 کیلومت ــردد، بی ــری نگ بیش ت
ــت در مناطــق ســیل زده  ــن مدیری ــف ای فشــار ضعی
دچــار آســیب و تخریــب گردیــد کــه مجــدداً اصــالح 
و بازســازی شــدند و درخواســت جابه جایــی 8 روســتا 
ــاد،  ــوالن، ابراهیم آب ــرود معم ــتان )دم در کل شهرس
ــر  ــی، چم مه ــل، بخشــی از موران ــهران، زورانت چم ش
بــاال و پاییــن، چم گــرداب و خرســدر بــاال( بــه ایــن 
ــداث  ــه آن اح ــه نتیج ــده ک ــال گردی ــت ارس مدیری
ــف  ــار متوســط، ضعی ــبکه فش ــا ش مجــدد کیلومتره
ــه  ــر ب ــارات بیش ت ــاد خس ــی و ایج ــت هوای و پس
ــم  ــم حج ــه ه ــت ک ــت اس ــن مدیری ــبکه های ای ش
ــری  ــارات بیش ت ــم خس ــد ه ــاد می کن کاری را زی

ــد«. ــل می نمای ــرق تحمی ــع ب ــه توزی ب
ــانی  ــه برق رس ــه در زمین ــان این ک ــا بی ــور ب متش پ
روســتایی بــرای ســال 98 بــرای 13 روســتای 
ــی  ــیار خوب ــات بس ــتان مصوب ــرق شهرس ــدون ب ب
ــار  ــه، اظه ــع صــورت پذیرفت از طــرف شــرکت توزی
ــاس  ــی، بن عب ــال کرک ــتاهای چم ط ــت: »روس داش
صحرایــی از بخــش معمــوالن هــم اکنــون بــرق دار 
شــده اند و روســتاهای ســه داران روســتاهای منطقــه 

تخــت چــان روســتاهای وران ماهــور و نرگســه 
در دســت اقــدام می باشــند و مابقــی روســتاهای 
مصــوب 98 نیــز بــه مــرور بــرق دار خواهنــد شــد کــه 
ــادی و اشــتغال زایی بســیاری از  ــن کار موجــب آب ای
ــب  ــن موج ــد و هم چنی ــز می باش ــهریان عزی همش

ــردد«. ــتایی می گ ــق روس ــدار مناط ــعه پای توس
ــاه 98  ــدای مهرم ــه از ابت ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرق در کل  ــوض ب ــی قب ــدور الکترونیک ــد ص فرآین
کشــور آغــاز گردیــد، گفــت: »مرحلــه مقدماتــی ایــن 
ــع آوری  ــد جم ــی می باش ــرح مل ــک ط ــه ی ــرح ک ط
ــا  ــه ب ــت ک ــترکان اس ــراه مش ــن هم ــماره تلف ش
ــه درب  ــرق ب مراجعــه حضــوری همــکاران توزیــع ب
منــازل یــا ارســال شناســه قبــض بــرق بــه شــماره 
ــورت  ــز ص ــهریان عزی ــرف همش 20001521 از ط
ــش از  ــراه بی ــماره هم ــرح ش ــن ط ــت و در ای گرف
ــرق جمــع آوری گردیــد و هــم  27 هــزار مشــترک ب
اکنــون ســامانه پیامکــی ارســال صورت حســاب 
ــن  ــد ممک ــد. هرچن ــال می باش ــرای مشــترکین فع ب
ــود  ــی وج ــامانه اختالالت ــن س ــت ای ــت در فعالی اس
ــک  ــرم پیام ــترکین محت ــرای مش ــد و ب ــته باش داش
ارســال نشــده باشــد همشــهریان می تواننــد بــا 
ــا  ــی ب ــق تمــاس تلفن ــا از طری ــه حضــوری ی مراجع
ــماره  ــترکین ش ــات مش ــد خدم ــماره 2390 واح ش
تمــاس خــود را جهــت دریافــت پیامــک ثبــت 

ــد«. نماین
وی در ادامــه طلــب توزیــع بــرق پل دختــر از مــردم، 
ارگان هــا و ادارات را بیــش از 12 میلیــارد تومــان 
عنــوان کــرد و گفــت: »بــا توجــه بــه این کــه منبــع 
ــروش  ــات و ف ــا از محــل وصــول مطالب ــدی م درآم
انشــعاب می باشــد از همشــهریان عزیــز و مســئولین 
محتــرم ادارات خواهشــمندیم صورت حســاب های 
بــرق خــود را در زمــان مقــرر پرداخــت نماینــد زیــرا 
هزینه هــای خدمــات ارائــه شــده از محــل پرداخــت 

ــود«. ــن می ش ــوض تامی قب

پل دختر به کارگاه سازندگی شبکه های برق تبدیل شده است



7
فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره دهم - پاییز 98

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان از تــالش مضاعــف کارشناســان و 
ــرای کاهــش تلفــات  ــن مجموعــه ب پرســنل ای

داد. خبــر  ســال جاری  در  بــرق 
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــا در جلس ــدون خودنی فری
»حرکــت جهــادی شــرکت توزیــع برق لرســتان 
جهــت کاهــش تلفــات و جمــع آوری برق هــای 
غیرمجــاز مشــهود و غیرمشــهود« که در ســالن 
کنفرانــس حــوزه ســتادی اســتان برگــزار شــد، 
ــه نخســت امســال شــرکت  ــت: »در 7 ماه گف
توزیــع بــرق بــا بســیج کلیــه امكانــات و نیــروی 
ــا بحــران ســیالب  ــه ب ــه مقابل انســانی خــود ب
ایــن  فروردیــن مــاه 1398 پرداختــه و در 
راســتا توانســته اســت اقدامــات خــوب و قابــل 

ــی را انجــام دهــد«. قبول
»تخریــب  داشــت:  اظهــار  این بــاره  در  وی 
و  اندازه گیــری  لــوازم  و  توزیــع  شــبكه های 
از طــرف دیگــر بــرق دار کــردن ســایت ها 

و مراکــز امدادرســانی در مناطــق ســیل زده 
اســتان باعــث افزایــش تلفــات 7 ماهــه گردیده 
اســت و نیــاز اســت در مــدت زمــان باقیمانــده 
تــا پایــان ســال بــا عــزم جهــادی ایجــاد شــده، 
ــیالب  ــا س ــط ب ــای مرتب ــل پروژه ه ــه تكمی ب

1398 بپردازیــم«.
برنامه ریــزی  اســاس  »بــر  گفــت:  خودنیــا 
ــل  ــه عوام ــاماندهی ب ــت س ــده در جه انجام ش
ــوازم  ــض ل ــه تعوی ــات از جمل ــده تلف ایجادکنن
ــای  ــع آوری برق ه ــوب و جم ــری معی اندازه گی
ــزی و  ــهود برنامه ری ــهود و نامش ــاز مش غیرمج

ــت«. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
بــه  اشــاره  بــا  لرســتان  بــرق  مدیرعامــل 
اظهــار  نیــز  توانیــر  شــرکت  برنامه هــای 
داشــت: »توانیــر اســتراتژی افزایــش بهــره وری 
برنامــه  در  را  فعالیت هــا  کیفی ســازی  و 
عملیاتــی خــود قــرار داده و بــر اســاس آن 
و  فنــی  حــوزه  در  مختلفــی  شــاخص های 
ــع اعــالم  ــه شــرکت توزی ــف و ب ــی تعری غیرفن
شــده و بــر اســاس ایــن شــاخص ها اقــدام بــه 
ارزیابــی عملكــرد شــرکت های توزیــع بــرق در 

5 منطقــه کشــور می نمایــد«.
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــه ش ــان این ک ــا بی وی ب
ــا سیاســت های  ــرق لرســتان نیــز هم راســتا ب ب
توانیــر، ارزیابــی و کنتــرل ایــن شــاخص ها 
ــتور کار  ــی در دس ــداف ابالغ ــاس اه ــر اس را ب
ــن شــاخص ها  ــه ای ــت: »از جمل ــرار داده، گف ق
ــرژی  ــات ان ــه شــاخص کاهــش تلف ــوان ب می ت
ــران  ــی رود مدی ــار م ــه انتظ ــود ک ــاره نم اش
اجرایــی بــا توجیــه همــكاران و بســیج امكانــات 
ــه محقــق نمــودن  ــروی انســانی نســبت ب و نی
ــد«. ــدام نماین ــان ســال 1398 اق ــا پای هــدف ت

در ادامــه مجــری طــرح کاهــش تلفات شــرکت 

توزیــع نیــروی بــرق لرســتان نیــز ضمــن 
ــت موجــود کاهــش  ــردی از وضعی ــه عملك ارائ
ــاز در  ــای غیرمج ــع آوری برق ه ــات و جم تلف
ــا  ــه ب ــت: »مقابل ــال گف ــت امس ــه نخس 7 ماه
وضعیــت برق هــای غیرمجــاز در اســتان از 
ــای  ــت و نیروه ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی
ایــن شــرکت بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــكل در 

ــتند«. ــالش هس ت
بــا  »بایــد  افــزود:  عبدالرضــا حســینی مهر 
بــرای  همه جانبــه  تــالش  و  برنامه ریــزی 
در  اســتان  در  تلفــات  بیش تــر  کاهــش 
ماه هــای پیــش رو بیــش از پیــش تــالش 

باشــیم«. داشــته 
گفتنــی اســت، در پایــان مدیــران اجرایــی 
تحقــق  درخصــوص  خــود  نظــرات  نقطــه 
را  غیرمجــاز  برق هــای  و  تلفــات  شــاخص 
ــا سیاســت های شــرکت،  مطــرح و متناســب ب

تصمیمــات الزم اتخــاذ گردیــد.

تالش جهادی برق لرستان برای کاهش تلفات
انــرژي  توزیــع  شــبکه 
ــترده ترین  ــي گس الکتریک
سیســتم  بخــش 
میــان  رابــط  و  قــدرت 
و  مصرف کننــدگان 
و  تولیــد  بخش هــاي 
ــال مي باشــد. توســعه  انتق
و  جامعــه  روز افــزون 
افزایــش ســاخت و ســازها 
ــاختمان هاي  ــداث س و اح
بلنــد، موجــب توســعه شــبکه توزیــع و نصــب 
پســت هاي توزیــع نزدیــک به هــم شــده اســت.

حفاظــت تجهیــزات شــبکه توزیــع در برابــر اضافــه 
ــًا توســط برق گیــر صــورت مي گیــرد.  ولتاژهــا عمدت
ــاي  ــار اضافه ولتاژه ــور مه ــر به منظ ــب برق گی نص
ناشــي از صاعقــه بــوده و یافتــن مــکان بهینــه 
آن هــا از اهمیــت بســزایي برخــوردار مي باشــد. 
برق گیرهــا  از  زیــادي  تعــداد  نصــب  از طرفــي 
ــه  ــت ک ــي اس ــاي هنگفت ــرف هزینه ه ــتلزم ص مس
ــد  ــه نمي باش ــرون به صرف ــادي مق ــاظ اقتص ــه لح ب
ــداد کــم آن هــا باعــث  و از طــرف دیگــر نصــب تع
عــدم پوشــش حفاظتــي شــبکه در برابــر ایــن اضافــه 

ــردد. ــاک مي گ ــاژ خطرن ولت
شــبکه  در  برق گیــر  مناســب  قرارگیــری  بــا 
وقــوع  اثــر  در  آن  عملکــرد صحیــح  و  توزیــع 
ــت  ــع، قابلی ــبکه توزی ــذرا در ش ــای گ اضافه ولتاژه
ــرد  ــدا خواهــد ک ــود پی ــع بهب ــان شــبکه توزی اطمین
بــرق  قطعــی  از  ناشــی  توزیع نشــده  انــرژی  و 
مصرف کننــدگان به صــورت چشــم گیری کاهــش 
ــن  ــی در ای ــاله اصل ــن مس ــت. بنابرای ــد یاف خواه
پژوهــش یافتــن حداکثــر فاصلــه پوشــش حفاظتــی 
بتــوان  به طوری کــه  برق گیرهاســت  بــرای 

تعــدادی از برق گیرهــا را حــذف نمــود.
از  تعــدادی  حــذف  پــروژه  اجــراي  از  هــدف 
ــی  ــش حفاظت ــم زدن پوش ــدون بره ــا ب برق گیره

شــبکه در برابــر انــواع اضافــه ولتاژهــا اســت.
کارهای انجام شده در این پژوهش عبارتند از:

ــای انجــام شــده  ــرور کاره ــف مســاله و م 1- تعری
ــی. ــی و خارج ــع داخل ــه ای در مناب ــورت کتابخان به ص

ــه و  ــدر الل ــای فی ــت داده ه ــاب و برداش 2- انتخ
ــتاندارها و  ــاس اس ــر اس ــذرای آن ب ــازی گ شبیه س

ــا. ــی برق گیره ــه پوشش ــر فاصل ــن حداکث یافت
در  ارائــه  و  کنفرانســی  مقالــه  نگاشــتن   -3

توزیــع. کنفرانــس  بیســت وچهارمین 
ــت ارت  ــی و وضعی ــای واقع ــی برق گیره 4- بررس
ــی  ــازی های ای ام تی پ ــام شبیه س ــه و انج ــدر الل فی

دوبــاره.
5- نگارش گزارش نهایی و ارائه نتایج.

پــروژه  از  آمــده  به دســت  نتایــج  مهم تریــن 
می باشــد: ذیــل  شــرح  بــه  تحقیقاتــی 

را  اســتانداردها  اللــه  فیــدر  صورتی کــه  در   -1
ــج  ــوان پن ــورت می ت ــن ص ــازد، در ای ــرآورده س ب

نمــود. حــذف  آن را  برق گیــر 
ــته  ــده ای وابس ــور عم ــا به ط ــرد برق گیره 2- عملک

ــد. ــت ارت می باش ــه کیفی ب
ــکان  ــده ام ــای نصب ش ــر ارت ه ــال حاض 3- در ح

حــذف برق گیرهــا را فراهــم نمی کنــد.
4- ارت های نصب شده نیاز به بازبینی دارند.

زیســت محیطی(  و  )فنــی  مزایــاي  و  ویژگی هــا 
زیــر می باشــند: به صــورت  پژوهشــی  دســتاورد 

1- در ایــن پــروژه بــا حــذف تعــدادی از برق گیرهــا 
ــع آن  ــه تب ــد و ب ــزات شــبکه کاهــش می یابن تجهی
ــش  ــه کاه ــای مربوط ــر و آلودگی ه ــد برق گی تولی

می یابــد.
2- اهمیــت کیفیــت سیســتم ارت بــر عملکــرد 
ــد  ــان می دهن ــج نش ــد. نتای ــی گردی ــر ارزیاب برق گی
ــداث  ــتی اح ــتم ارت به درس ــی سیس ــه در صورت ک
نشــود برق گیرهــا نیــز عملکــرد حفاظتــی موردنظــر 

ــت. ــد داش را نخواهن
3- حــذف پنــج عــدد برق گیــر در فیــدر اللــه 
ــایر  ــه س ــم ب ــورت تعمی ــت و در ص ــر اس امکان پذی
ــد  ــه خواه ــل توج ــی قاب ــزان صرفه جوی ــا می فیدره

ــود. ب

تعیین فاصله بهینه برای نصب برق گیرهای 
حفاظتی در شبکه های توزیع متراکم شهری

مدیــر توزیــع بــرق 1 شهرســتان 
از  این کــه   بیــان  بــا  خرم آبــاد 
ســال جاری  تابســتان  ابتــدای 
ــاد  ــرق 1 خرم آب ــع ب ــت توزی مدیری
ــع  ــور رف ــا و به منظ ــروع گرم ــا ش ب
اقــدام  مشــترکین  ولتــاژ  ضعــف 
ترانــس  دســتگاه  نصــب 11  بــه 
کیلوولــت   315 و   100،200،250
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــرده ب ــر ک آمپ
ــداث 1900  ــم اح ــن مه ــرای ای »ب
بــا  متــر شــبکه فشــار متوســط 
میلیــون   6600 بالغ بــر  اعتبــاری 
ــال در دســتور کار قــرار گرفــت«. ری

داد:  ادامــه  امیــری  مهــران 
»عالوه بــر آن جهــت فراهم شــدن 
واحدهــای  بــرق  تامیــن  امــکان 

ــکن  ــدی مس ــع 1200 واح ــده در مجتم ــاخته ش س
ــه احــداث  مهــر ارتــش نیــز ایــن مدیریــت اقــدام ب
450 متــر شــبکه فشــار متوســط و در مجمــوع 260 
ــر  ــی و 240 مت ــف هوای ــار ضعی ــبکه فش ــر ش مت
ــتگاه  ــی و نصــب 8 دس ــف زمین ــار ضعی ــبکه فش ش
ــاری  ــا اعتب ــر ب ــت آمپ ــس 200 و 315 کیلوول تران

بالغ بــر 7000 میلیــون ریــال نمــود«.
ــرق  ــن ب ــت تامی ــه جه ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــداث  ــا اح ــتایی ب ــهری و روس ــد ش ــان جدی متقاضی
ــا  ــر ب ــول 4800 مت ــه ط ــف ب ــار ضعی ــبکه فش ش
ــدام شــده  ــال اق ــون ری ــر 3760 میلی ــاری بالغ ب اعتب
ــود  ــن به منظــور بهب ــرد: »هم چنی ــح ک اســت، تصری
ــدام  ــر در ســطح شــهر و روســتاها اق روشــنایی معاب
ــا اعتبــاری  ــر ب ــه نصــب 635 دســتگاه چــراغ معاب ب
ــر آن  ــده و عالوه ب ــال ش ــون ری ــر 3700 میلی بالغ ب
ــر  ــنایی معاب ــبکه های روش ــل ش ــت تکمی ــز جه نی
بلوارهــای فــاز دوم مســکن مهــر اقــدام بــه احــداث 
ــا نصــب  ــر ب ــر شــبکه فشــار ضعیــف معاب 5200 مت
ــر  ــاری بالغ ب ــا اعتب ــراغ 150 وات ب ــتگاه چ 226 دس

ــده اســت«. ــال ش ــون ری 22000 میلی
امیــری افــزود: »در همیــن راســتا اقــدام بــه تعویــض 
شــبکه فشــار ضعیــف زمینــی معابــر بلوارهــای 
مهــارت، کاوه، ولیعصــر )عــج( بــه طــول 3000 متــر 
ــاری  ــا اعتب ــی ب ــر هوای ــدار معاب ــل خودنگه ــا کاب ب

ــت«. ــده اس ــال ش ــون ری ــر 980 میلی بالغ ب
بــه  برق رســانی  این کــه جهــت  بیــان  بــا  وی 
نیــز  سپیددشــت  بخــش  کان کــره  روســتای 
ــا  ــر ب ــول 1700 مت ــه ط ــط ب ــار متوس ــبکه فش ش
اعتبــاری بالغ بــر 3600 میلیــارد ریــال احــداث و 
ــن  ــرد: »در ای ــوان ک ــیده، عن ــرداری رس ــه بهره ب ب
مــدت تعــداد 4 هــزار و 815 دســتگاه کنتــور عــادی 
و دیمانــدی تســت و تعــداد 1037 دســتگاه انشــعاب 
ــاورزی و  ــی، کش ــاری، صنعت ــی، تج ــم از خانگ اع

ــت. ــده اس ــذار ش ــی واگ عموم
ــه  ــاد ادام ــتان خرم آب ــرق 1 شهرس ــع ب ــر توزی مدی
داد: »در راســتای ترمیــم شــبکه های معابــر شــهری 
و روســتایی اقــدام بــه تعویــض 2350 عــدد المــپ، 
ــور، 150 عــدد  730 عــدد چــک، 2010 عــدد ایگنات
ــی و 400  ــاعت نجوم ــتگاه س ــچ، 101 دس ــر پی س

عــدد کلمــپ انشــعاب بــا اعتبــاری 
ریــال  میلیــون   1200 بالغ بــر 

ــده اســت«. گردی
ــات  ــایر اقدام ــری س ــران امی مه
ایــن  توســط  گرفتــه  صــورت 
زیــر  شــرح  بــه  را  مدیریــت 
برشــمرد: »شناســایی و جمــع آوری 
ــره  ــداد 338 فق ــم تع ــذ جرائ و اخ
انشــعاب غیرمجــاز بــا بــرآورد 
کیلــووات   2427054 انــرژی 
 830 مبلــغ  وصــول  و  ســاعت 
ــال، مراجعــه و قرائــت  میلیــون ری
281461 فقــره کنتــور مشــترکین 
عــادی و دیمانــدی، جمــع آوری 
ــادی  ــترکین ع ــن مش ــماره تلف ش
ارســال  جهــت  دیمانــدی  و 
پرونــده  صــدور  پیامکــی،  به صــورت  قبــوض 
ــرکتی  ــمی، ش ــنل رس ــه پرس ــت کلی اچ اس ای جه
زمیــن  مقاومــت  اندازه گیــری  پیمانــکاران،  و 
ــووات  ــت های 64 کیل ــووات پس ــای 20 کیل فیدره
فلک الدیــن،  و  کمپکــت  تجــره،  بریــن،  خلــد 
اندازه گیــری مقاومــت زمیــن 35 درصــد پســت های 
ــای فشــار متوســط  ــر فیدره ــی، تعمی ــی عموم هوای
ــدد  ــوزنی و 60 ع ــره س ــدد مق ــض 325 ع ــا تعوی ب
مقــره بشــقابی ســیلیکونی و ...، جابه جایــی و نصــب 
ــف  ــار ضعی ــط و فش ــار متوس ــه فش ــه پای 88 اصل
جهــت رفــع حریــم، تامیــن روشــنایی موکــب امــام 
ــا احــداث 300 متــر شــبکه  خامنــه ای )حفظــه اهلل( ب
فشــار ضعیــف بــا کابــل خودنگهــدار و نصــب 
35 دســتگاه چــراغ 150 وات، تامیــن روشــنایی 
ــا نصــب 28 دســتگاه چــراغ 150  موکــب طالقــان ب
ــتگاه  ــوزر و دو دس ــتگاه ریکل ــب دو دس وات و نص
ــت  ــتایی جه ــای روس ــرروی فیدره ــن الیزر ب سکش
کاهــش خاموشــی ها بــا اعتبــار 5200 میلیــون 

ــال«. ری
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مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
از جمــع آوری دو هــزار و 326 انشــعاب بــرق 
غیرمجــاز در هفــت ماهــه نخســت امســال در 

ــر داد. ــتان خب اس
ــداد  ــن تع ــه ای ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
انشــعاب غیرمجــاز مشــهود و نامشــهود جمــع آوری 
و از ایــن تعــداد یک هــزار و 16 انشــعاب غیرمجــاز 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــل ش ــم تبدی ــعاب دائ ــه انش ب
داشــت: »هم چنیــن در مــدت یادشــده تعــداد 
یک هــزار و 15 کنتــور دســت کاری شــده نیــز 
شناســایی کــه پــس از دریافــت خســارت و انــرژی 

ــد«. ــض گردیده ان ــه، تعوی ــدر رفت ه
وی بــا اشــاره بــه این کــه در راســتای اجــرای ایــن 
مهــم در ســطح شــرکت توزیــع بیــش از 60 اکیــپ 
ــل  ــت: »وص ــار داش ــد؛ اظه ــت دارن ــی فعالی اجرای
ــن  ــدر رفت ــب ه ــتاندارد موج ــرانه و غیراس خودس
انــرژی و خســارت بــه شــبکه بــرق و هم چنیــن در 
طــول ســال موجــب بــروز حــوادث جانــی متعــددی 
ــه  ــردد ک ــو می گ ــص عض ــا نق ــوت و ی ــم از ف اع

ــه  ــه جامع ــز ب ــادی را نی ــی زی ــای اجتماع هزینه ه
می ســازند«. وارد 

ــرق  ــع ب ــا یکــی از مشــکالت شــرکت توزی خودنی
ــت  ــاز دانس ــای غیرمج ــده برق ه ــتان را پدی لرس
ــارزه  ــده مب ــام ش ــزی انج ــا برنامه ری ــت: »ب و گف
ــوازم  ــت کاری در ل ــاز و دس ــای غیرمج ــا برق ه ب
اندازه گیــری طــی چندســال اخیــر شــدت یافتــه و 
بــر اســاس تصویــب قانــون برخــورد بــا برق هــای 
ــرادی  ــال 1397 اف ــاه س ــرداد م ــاز در خ غیرمج
ــر  ــد عالوه ب ــتفاده نماین ــاز اس ــرق غیرمج ــه از ب ک
ــازات  ــه مج ــرار ب ــورت تک ــدی در ص ــه نق جریم

ــد شــد«. ــز محکــوم خواهن ــس نی حب
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان 
افــزود: »در ایــن راســتا همــکاری دســتگاه قضایــی 
و نیــروی انتظامــی بســیار حائــز اهمیــت بــوده و تــا 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــای خوب ــون همکاری ه کن
ــتان  ــتری اس ــد از دادگس ــه بای ــده ک ــل آم به عم
ــر  ــتان تقدی ــی در اس ــروی انتظام ــی نی و فرمانده

کــرد«.

جمع آوری بیش از دو هزار انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دلفــان بــا بیــان 
ــی  ــات زیربنای ــال جاری اقدام ــی س ــه ط این ک
و بســیار خوبــی درحــوزه بــرق شهرســتان 
دلفــان صــورت پذیرفتــه اســت، اظهــار داشــت: 
»مهم تریــن ایــن اقدامــات آغــاز عملیــات 
اجرایــی پســت دوم شهرســتان و خــط 63/20 

ــت«. ــوده اس ــر ب ــول 3 کیلومت به ط
پــروژه  بــه  حســن پوریان  فخرالدیــن 
ــه  ــط ب ــار متوس ــبكه فش ــی ش استحكام بخش
ــرد و  ــاره ک ــر اش ــی 40 کیلومت ــول تقریب ط
گفــت: »مقــدار 17 کیلومتــر آن در زمــان 
ســیالب و در کمتریــن زمــان ممكــن و مقــدار 
23 کیلومتــر دیگــر در قالــب پــروژه پساســیل 

ــت«. ــورت پذیرف ــرا ص ــال اج در ح
وی در ادامــه بــه آغــاز عملیــات اجرایــی 
ــد و  ــق کاکاون ــد مناط ــدر جدی ــداث 2 فی اح
ــاری  ــر و اعتب ــول 25 کیلومت ــه ط ــواری ب چ
بالغ بــر 25 میلیــارد ریــال اشــاره نمــود و 
ــب  ــروژه موج ــن پ ــرای ای ــرد: »اج ــح ک تصری

کاهــش ضعــف ولتــاژ و افزایــش پایــداری 
شــبكه و رونــق ســرمایه گذاری در منطقــه 

ــد«. ــد ش خواه
ــرات  ــد دوره ای و تعمی ــا بازدی ــن پوریان ب حس
شــبكه نیــز اشــاره داشــت و گفــت: »حاصــل 
ایــن مهــم کاهــش 38 درصــدی خاموشــی ها، 
بــرق  مــورد   300 از  بیــش  جمــع آوری 
ــوازم  غیرمجــاز، اصــالح بیــش از 750 مــورد ل
موفقیت آمیــز  اجــرای  نیــز  و  اندازه گیــری 

ــت«. ــوده اس ــبز ب ــض س ــروژه قب پ
مدیــر توزیــع بــرق دلفــان بــا اشــاره بــه 
ــف  ــار ضعی ــبكه فش ــر ش ــداث 16 کیلومت اح
پســت  دســتگاه   5 احــداث  هم چنیــن  و 
هوایــی در شهرســتان، عنــوان کــرد: »در بــرف 
ــرق  ــی ب ــه قطع ــه ب ــز ک ــاه نی ــنگین آبان م س
ــالش  ــا ت ــد ب ــر ش ــتا منج ــش از 100 روس بی
ــک  ــتان و در ی ــرق شهرس ــع ب ــنل توزی پرس
حرکــت جهــادی در کمتــر از 18 ســاعت بــرق 

ــد«. ــل گردی ــتاها وص ــن روس ــی ای تمام

سال 98 اوج فعالیت برق در شهرستان دلفان


