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نگاهی به آخرین وضعیت برق رسانی در استان لرستان
ــتان در  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــرکت  ــه در ش ــرژی ک ــروه آب و ان ــه کارگ جلس
توزیــع بــرق اســتان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
ــتان  ــر شــبکه فرســوده در اس ــزار کیلومت »2 ه
ــان  ــارد توم ــدود 2۰۰ میلی ــه ح ــود دارد ک وج

ــم«. ــار الزم داری ــرای اصــاح آن اعتب ب
ــتان  ــه لرس ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
2۸ هــزار کیلومتــر مســاحت و یــک میلیــون و 
۷۶۰ هــزار نفــر جمعیــت دارد، گفــت: »اســتان 
ــه  ــرق می باشــد ک ــع ب ــت توزی دارای ۱۳ مدیری
و  خرم آبــاد  شهرســتان های  از  هرکــدام  در 

ــم«. ــع داری ــت توزی ــرد، دو مدیری بروج
وی ادامــه داد: »در حــال حاضــر ۶۵۳ هــزار 
مشــترک خانگــی، تجــاری، کشــاورزی، صنعتــی 
و ســایر مصــارف حــوزه بــرق در اســتان وجــود 

دارد«.
خودنیــا تعــداد روســتاهای دارای بــرق لرســتان 
ــادآور  ــرد و ی ــام ک ــورد اع ــزار و ۷2۵ م را 2 ه
ــدود ۱۰  ــتان ح ــرق اس ــبکه ب ــول ش ــد: »ط ش
هــزار و 2۵۰ کیلومتــر بــا ۱۶ هــزار و ۵۰۰ 
و  زمینــی  متوســط  فشــار  پســت  دســتگاه 
ــبکه  ــر ش ــه ۵۵۰۰ کیلومت ــک ب ــی و نزدی هوای

ــت«. ــف اس ــار ضعی فش
ــش  ــته در بخ ــال گذش ــرد: »س ــریح ک وی تش
ــد و  ــای بیرانون ــامل بخش ه ــه ش ــاد۱ ک خرم آب
ــود،  ــاد می ش ــتان خرم آب ــمال شهرس ــه و ش زاغ
2۴۵ دســتگاه پســت هوایــی بــا هزینــه ۱2 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــان، ۷۴ کیلومت ــارد توم میلی
ــر  ــان، 2۱۶ کیلومت ــارد توم ــا ۵ میلی ــف ب ضعی
ــا ۱۵ میلیــارد تومــان،  شــبکه فشــار متوســط ب
۴۸۰۰ دســتگاه چــراغ روشــنایی بــا ۳.2 میلیارد 
ــا هزینــه  ــه ۳۳ روســتا ب تومــان و برق رســانی ب

ــان انجــام شــده اســت«. ــارد توم ۷.۴ میلی
مدیرعامــل بــرق اســتان بــا بیــان این کــه 
ــد  ــش از ۱۱.۷۵ درص ــن بخ ــا در ای ــات م تلف
ــه در  ــرده ک ــدا ک ــش پی ــد کاه ــه 9.۴۶ درص ب
ایــن راســتا ۱۳.۸ میلیــارد تومــان هزینــه شــده 
ــت  ــت ۱2۰ کیلوول ــرد: »پس ــوان ک ــت، عن اس

ــده  ــام ش ــن انج ــه فلک الدی ــاد۶ در محل خرم آب
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــت را ش ــل پس ــه اص ک
ــرا  ــان اج ــارد توم ــر ۳۵ میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب ب

ــت«. ــرده اس ک
خودنیــا بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر 
مطالعــه و پیگیــری احــداث پســت ۶۳ کیلوولــت 
خرم آبــاد۷ در حــال انجــام  اســت، تصریــح کرد: 
»در بیران شــهر مشــکات عدیــده ای از نظــر 
تامیــن بــرق داریــم و به ســختی مجــوز ســاخت 
را از شــرکت توانیــر گرفتیــم و تــا کنــون زمیــن 
خریــداری شــده اســت کــه بــرای بیران شــهر از 
ــا هزینــه  ــد ب پســت پــل هــرو یــک خــط جدی
ــده و  ــیده ش ــان کش ــارد توم ــک میلی ــدود ی ح
ــط  ــن خ ــرای تامی ــز ب ــان نی ــارد توم ۱.۵ میلی

ــه شــده اســت«. دوم آن هزین
ــی  ــر این کــه تجهیزات ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
ــت  ــده اس ــه ش ــع اضاف ــای توزی ــه مدیریت ه ب
ــاد  ــاز ۱، 2 و ۳ خرم آب ــر ف ــکن مه ــرق مس و ب
ــعابات  ــذاری انش ــث واگ ــه بح ــده ک ــن ش تامی
ــت:  ــار داش ــم، اظه ــام داری ــت انج آن را در دس
»در منطقــه 2 خرم آبــاد کــه شــامل بخــش 
شهرســتان  جنوبــی  ناحیــه  سپیددشــت، 
شهرســتان  از  بخش هایــی  و  خرم آبــاد 
پل دختــر را تامیــن می کنــد؛ ۱۶۵ دســتگاه 

ــه  ــن منطق ــم؛ ای ــب کردی ــفورماتور را نص ترانس
دارای ۶۳ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف، ۱2۳ 
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و ۳2۰۰ چــراغ 

ــت«. ــر اس ــنایی معاب روش
ــه  ــان این ک ــا بی ــتانی ب ــد اس ــر ارش ــن مدی ای
۳۰ روســتای ایــن منطقــه را در ســه ســال 
ــرژی را از  ــات ان ــم و تلف ــرق دار کردی ــته ب گذش
۱۱.2۵ درصــد بــه 9.۶2 درصــد کاهــش داده ایم، 
عنــوان کــرد: »مطالعــات پســت خرم آبــاد۸ 
بــرای تامیــن بــرق در ســال های آینــده در 
دســت اقــدام اســت، در منطقــه خرم آبــاد2 
ــه ۱۰  ــتیم ک ــیل را داش ــته س ــال گذش در س
ــه همــراه داشــت و  کیلومتــر شــبکه تخریبــی ب
ــد«. ــاح ش ــان اص ــون توم ــه ۷2۰ میلی ــا هزین ب

فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه دو 
ــگ  ــین و تن ــل باباحس ــتایی در پ ــور روس مح
هفــت بــرای کاهــش ترددهــای روســتاییان 
ــاد ایجــاد شــده اســت، افــزود:  ــه شــهر خرم آب ب
ــال  ــه س ــی طــی س ــروگاه ۷.۸ مگاوات ــک نی »ی
گذشــته در شــهرک صنعتــی شــماره 2 نیــز بــا 
ــم«. ــاد کرده ای ــان ایج ــارد توم ــه ۱۷ میلی هزین

ــا بیــان این کــه در شهرســتان چگنــی 9۷  وی ب
ــبکه  ــر ش ــفورماتور، ۳۵ کیلومت ــتگاه ترانس دس
فشــار ضعیــف، ۶۱ کیلومتــر شــبکه فشــار 

متوســط و ۱۵۰۰ دســتگاه چــراغ نصــب کردیــم 
و دو روســتای بــدون بــرق بــرق دار شــدند 
و روســتای بــدون بــرق در ایــن شهرســتان 
ــه 2۱  ــد ب ــرژی از ۴2 درص ــات ان ــم و تلف نداری
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
»بــرای بودجــه ســال 99 خرم آبــاد حــدود 
ــی  ــه داخل ــوان بودج ــان به عن ــارد توم ۸9 میلی
ــتانداری  ــم از اس ــر بتوانی ــم و اگ در نظــر گرفتی
ــذب  ــناور را ج ــای ش ــرو بودجه ه ــا وزارت نی ی
پروژه هــا هزینــه  راســتای  در  کنیــم قطعــاً 

ــد«. ــد ش خواهن
ــال  ــه داد: »س ــتان ادام ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ــیل  ــار س ــان اعتب ــارد توم ــته، ۷۶.۶ میلی گذش
گرفتیــم کــه از نظــر میــزان خســارت ۱2۰ 
میلیــارد تومــان اعــام کــرده بودیــم و نزدیــک 
22 میلیــارد تومــان ســهم شهرســتان خرم آبــاد 
حــال  در  پروژه هــا  االن  و  اســت  چگنــی  و 
ــکن  ــاد مس ــایت های بنی ــتند، س ــداث هس اح
ــد  ــاالی 9۰ درص ــا ب ــدند ی ــداث ش ــا اح ــز ی نی

ــد«. ــی دارن ــرفت فیزیک پیش
خودنیــا بــا تاکیــد بــر این کــه 2۱ میلیــارد 
تومــان از وزارت نیــرو اعتبــار گرفتیــم کــه 
ــدود ۶  ــه ح ــم ک ــه کردی ــز هزین ــا را نی آن ه
میلیــارد تومــان آن ســهم شهرســتان چگنــی و 
ــکل  ــن مش ــه داد: »اولی ــد، ادام ــاد 2 ش خرم آب
کــه مــردم را آزار می دهــد فرســوده بــودن 
ــه  ــت ک ــتایی اس ــبکه روس ــژه ش ــبکه ها به وی ش
االن حــدود 2۰ درصــد شــبکه فشــار متوســط 

ــت«. ــوده اس ــا فرس م
ــبکه  ــر ش ــزار کیلومت ــه 2 ه ــان این ک ــا بی وی ب
فرســوده داریــم کــه حــدود 2۰۰ میلیــارد 
ــت  ــاز اس ــار نی ــاح آن اعتب ــرای اص ــان ب توم
کــه ایــن امــر از تــوان شــرکت توزیــع و توانیــر 
ــه  ــران ب ــع بح ــت: »در مواق ــت گف ــارج اس خ
ــم  ــاز داری ــک دار نی ــنگین کم ــای س جرثقیل ه
ــش  ــی و افزای ــای عملیات ــن خودروه و هم چنی
مشــکاتی  مــا  بــرای  غیرمجــاز  برق هــای 

ــت«. ــته اس داش

ذی حســاب و مدیــر امــور مالــی شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان گفــت: »در 
ــای  ــک دارایی ه ــای تمل ــا طرح ه ــاط ب ارتب
ســرمایه ای و از محــل اعتبــارات ســال ۱۳9۸ 
و دوره متمــم آن تــا پایــان شــهریور 99 
ــازی خســارات ناشــی  ــرح بازس ــار ط ــه چه ب
ــیب  ــوط آس ــات و خط ــر تاسیس ــیل ب از س
دیــده شــبکه بــرق و احــداث و توســعه و 
ــرق روســتایی و ایجــاد  بهینه ســازی شــبکه ب
گردشــگری  نیــاز  مــورد  زیرســاخت های 
هم چنیــن  و  سلســله  کهمــان  ســراب  در 
ــرق  ــه توســعه و نگهــداری شــبکه ب کمــک ب
روســتایی از محــل عــوارض بــرق مبلــغ ۸۵۴ 
میلیــارد و ۴۰۶ میلیــون ریــال وجــوه نقــد و 
ــه در  ــده ک ــص داده ش ــه تخصی ــناد خزان اس
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــخ ش ــول تاری ط

ــت«. ــوده اس ــر ب ــتان بی نظی لرس
مهــرداد نیک پــی بــا تاکیــد بــر این کــه 
ــارات  ــذب اعتب ــوص ج ــه درخص خوش بختان
خــوب عمــل کرده ایــم تصریــح کــرد: »از 
ــذب  ــار ج ــد اعتب ــور ۱۰۰ درص ــغ مذک مبل

ــد«. ش
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت توزیــع 
بــرق لرســتان در ادامــه بــه مباحــث مالیاتــی 
ــرد و  ــاره ک ــال جاری اش ــه ماهه دوم س در س
ــل  ــای به عم ــا پیگیری ه ــت: »ب ــار داش اظه
ــه اســناد و  ــه موقــع و ارائ آمــده و اعتــراض ب
ــه هیئــت 2۵۱ مکــرر تهــران  ــدارک الزم ب م
موفــق بــه اخــذ پذیــرش مبلــغ یــک میلیــارد 
و ۸۷9 میلیــون و 22۱ هــزار و ۶۸۶ ریــال 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــارات مالی ــت اعتب باب

ســال ۱۳9۰ شــده ایم«.

مدیرامورمالیشرکتتوزیعبرقلرستانمطرحکرد:
جذب  100 درصد اعتبارات  تملک دارایی های سرمایه ای در برق لرستان

پشــتیبانی  امــور  مدیــر 
بــرق  توزیــع  شــرکت 
ــه  ــان این ک ــا بی ــتان ب لرس
اجــرای  بــر  نظــارت 
بازاریابــی  و  صحیــح 
خریــد  درخصــوص 
محصــوالت  به موقــع 
بــرای  اثربخــش 
وظایــف  از  پروژه هــا 
ــت،  ــر اس ــن دفت ــم ای مه
ــارت  ــت: »نظ ــار داش اظه
و  قراردادهــا  انعقــاد  بــر 
وارد  اقــام  هم چنیــن 
ــزی،  ــار مرک ــه انب ــده ب ش
برنامه ریــزی اســتراتژیک 
ــت وجوی  ــه جس ــبت ب نس
و  جدیــد  تامین کننــدگان 

ــای  ــزی خریده ــن برنامه ری ــا، تدوی ــدی آ ن ه رتبه بن
فصلــی و انجــام تغییــرات الزم بــرروی آن هــا، 
مدیریــت  بــه  تدوین شــده  برنامه هــای  ارســال 
ــی و  ــره تدارکات ــرا در دای ــد و اج ــت تایی ــل جه عام
ــح  ــتای مصال ــا در راس ــه کاره ــام کلی ــه انج خاص
شــرکتاز دیگــر وظایــف ایــن بخــش می باشــد«.

ــای  ــه فعالیت ه ــدری در ادام ــو قلن ــیدصادق آه س
ــع  ــرکت توزی ــتیبانی ش ــور پش ــر ام ــه ماهه اخی س
بــرق لرســتان را این گونــه عنــوان کــرد: »نمایندگــی 
ــرکت  ــوان ش ــرق اســتان به عن ــع ب ــرکت توزی ش
ــاس  ــت اجن ــی باب ــای تجمیع ــت خریده ــن جه معی
مهــم و تاثیرگــذار شــبکه بــرق از جملــه انــواع 
کابل هــای خودنگهــدار در منطقــه 4 کشــور، در 
دســت داشــتن خریدهــای عمــده تجمیعــی دیگــری 

نیــز موجــود اســت کــه 
در حــال  آن هــا  فرآینــد 
جملــه  از  اســت  انجــام 
خریــد انــواع تجهیــزات 
هم چنیــن  و  مانــوری 
ــای  ــدد کابل ه ــد مج خری
پشــتیبانی  خودنگهــدار، 
عملیــات  پیگیــری  و 
تدارکاتــی پــس از مناقصــه 
ــناد  ــل اس ــی و تکمی عموم
ــور  ــه ام ــه و ارســال ب مثبت
پرداخــت  جهــت  مالــی 
وجــه از طــرف شــرکت 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــر، ام توانی
کــه  کارپــرداز،  خریــد 
شــامل خریدهــای متوســط 
در  می باشــد،  جزیــی  و 
ــره  ــداد 10 فق ــرکت تع ــن ش ــته ای ــه ماهه گذش س
مناقصــه عمومــی کــه شــامل خریــد انــواع تجهیزات 
ــا مرحلــه ابــاغ  برقــی و امــور خدماتــی می باشــد ت
و انعقــاد قــرارداد، خریدهــای متوســط و جزیــی کــه 
شــامل خریدهــای اضطــراری شــرکت می باشــد 
ــا مزایــده اجنــاس  ــه تعــداد 40 فقــره، فــروش و ی ب
ــات  ــال عملی ــر س ــه در ه ــقاط ک ــا اس ــد و ی راک
ــی )پشــتیبانی( شــرکت  ــور بازرگان ــی آن در ام اجرای
ــای  ــه فعالیت ه ــر کلی ــارت ب ــرد، نظ ــام می گی انج
مناقصــات و مزایــده و چگونگــی فرآینــد قانونــی آن 
ــوان  ــت به عن ــامانه دول ــای س ــر خریده ــارت ب و نظ
ــارت و  ــت نظ ــم تح ــن مه ــخیص در ای ــام ش مق
ــت  ــرف مدیری ــض از ط ــردی و تفوی ــتورات راه ب دس

ــرکت«.   ــل ش عام

عملکرد امور پشتیبانی شرکت توزیع برق لرستان
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ستاد

کسب مقام برتر کشوری حراست برق لرستان
برای چهارمین سال متوالی

ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت ش حراس
ــب  ــه کس ــق ب ــی موف ــار پیاپ ــن ب ــرای چهارمی ب
مقــام اول در میــان کلیــه دفاتــر حراســت  صنعــت 

ــد. ــور ش ــرق کش آب و ب
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت: »صمیمانــه ایــن 

ــخت کوش  ــزان س ــه عزی ــت را ب موفقی
در حراســت شــرکت 

توزیــع بــرق 

لرســتان 
یــک  تبر

دارم  اعتقــاد  و  می گویــم 
چهارســال  طــول  در  موفقیــت  ایــن  کســب 
متوالــی در مجموعــه ی بــزرگ صنعــت آب و بــرق 
ــه و  ــا مجاهــدت خالصان ــود مگــر ب ــر نب امکان پذی
ــد  انقابــی ســربازانی کــه همــواره تــاش کرده ان
به عنــوان  نظــارت،  امــر  در  بیــداری  ضمــن 
ــرکت  ــزرگ ش ــداف ب ــتیبان اه ــن پش ــتونی ام س
ــتان  ــردم لرس ــه م ــت ب ــتان در خدم ــرق لرس ب

باشــند«.
ــرق لرســتان همــواره  ــا افــزود: »ب فریــدون خودنی
از ســرمایه های انســانی ارزشــمندی در مســیر 
تــاش خالصانــه بــه مــردم اســتان بهره منــد 
ــرکت  ــن ش ــت ای ــه حراس ــت و مجموع ــوده اس ب
نیــز در طــول ســال های گذشــته هرگــز در مســیر 

ــت«. ــته اس ــی نداش ــت کوتاه خدم
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــت ش ــر حراس ــه مدی در ادام
ــود  ــکاران خ ــاش هم ــی از ت ــن قدردان ــز ضم نی
در مجموعــه حراســت بــرق لرســتان گفــت: »ایــن 
موفقیــت حاصــل ســامت شــرکتی اســت کــه در 
ــن  ــرده، ضم ــاش ک ــته ت ــال گذش طــول چهارس
ــه لرســتان،  ــه مــردم فرهیخت خدمــت ب
ــه  ــد ب ــواره پایبن هم
و  قوانیــن 

انضبــاط 
و  باشــد  اداری 
بی شــک در ایــن میــان نبایــد 
ــای  ــرکت در حمایت ه ــن ش ــت ای ــش مدیری نق
الزم و پاســداری از قوانیــن نظــام اداری را نادیــده 

گرفــت«.
ــوان  ــرم به عن ــزود: »مفتخ ــدری زاد اف ــدی حی مه
ســربازی از مجموعــه شــرکت توزیــع بــرق اعــام 
کنــم کــه قــدردان تمــام مجموعــه ای هســتم کــه 
ــا وجــود بســیاری از مشــکات ســال های اخیــر  ب
ــروس  ــوم وی ــخ ۹۸ و هج ــیاب تل ــون س هم چ
منحــوس کرونــا، هرگــز از تــاش بــرای خدمــت 
بــه مــردم کوتاهــی نکردنــد و ایــن تــاش 
ــون  ــی از قان ــچ گاه باعــث نشــد قدم مضاعــف هی
ــر روی  ــم ب ــرده چش ــدای ناک ــه و خ ــر رفت فرات

ــد«. ــام ببندن ــاب و نظ ــول انق اص

بــرق  توزیــع  شــرکت  تحقیقــات  دفتــر  مدیــر 
لرســتان بــا بیــان این کــه در حــوزه پروژه هــای 
ــا در دســت اجــرا کارهــای  پژوهشــی اجــرا شــده ی
زیــادی صــورت گرفتــه اســت، برخــی از ایــن 
نمــود:  عنــوان  زیــر  شــکل  بــه  را  فعالیت هــا 
»برگــزاری 7 جلســه کارگــروه تخصصــی تحقیقــات 
در دانشــگاه ها بــا اســاتید و محققیــن و مراکــز 
ــتان،  ــارج از اس ــل و خ ــگاه های داخ ــی دانش پژوهش
برگــزاری 6 جلســه کمیتــه تحقیقــات به منظــور 
کاربردی ســازی  تحقیقاتــی،  پروژه هــای  بررســی 
ــا  ــتان  ب ــگاه لرس ــده دانش ــی منعق ــروژه تحقیقات پ
ــات امکان ســنجی، طراحــی، ســاخت  ــوان )مطالع عن
ــور  ــک به منظ ــر هارمونی ــدازی فیلت ــب و راه ان و نص
جریــان  و  جریــان  ســوم  هارمونیــک  کاهــش 
ــی  ــع طالقان ــول ترانســفورمر در پســت توزی ــیم ن س
تحقیقاتــی  پــروژه  کاربردی ســازی  خرم آبــاد(، 
موسســه عالــی آفرینــش بروجــرد  بــا عنــوان 
)مکان یابــی ریکلوزرهــای جدیــد جهــت بهبــود 
ــای  ــوادث و خطاه ــات ح ــبکه و مطالع ــرد ش عملک
و  اقتصــادی شــبکه(  انجــام مطالعــات  و  گــذرا 
ــدر 24  ــن الیزر در فی ــوزر و سکش ــی ریکل مکان یاب
بعثــت بروجــرد و فیــدر راهدارخانــه، کاربردی ســازی 
نتایــج پــروژه تحقیقاتــی دانشــگاه لرســتان بــا عنوان 
)تعییــن فاصلــه بهینــه بــرای برق گیرهــای حفاظتــی 
در شــبکه های توزیــع متراکــم شــهری( کــه در فیــدر 
ــاد  ــرق خرم آب ــع1 ب ــت توزی ــوزه مدیری ــه در ح الل
ــروژه  ــی پ ــرارداد تحقیقات ــام ق ــد، انج ــرا گردی اج
تحقیقاتــی بــا دانشــگاه لرســتان بــا عنــوان )ســاخت 
نمونــه نیمه صنعتــی تنظیم کننــده ولتــاژ حالــت 
جامــد بــرای جبــران افــت ولتــاژ انتهــای فیدرهــای 
فشــار ضعیــف بــا قابلیــت نصــب بــر روی پایــه( در 
جهــت رفــع ضعــف ولتــاژ فیدرهــای فشــار ضعیــف 
ــش از 60 درصــد پیشــرفت  ــه دارای بی ــتایی ک روس
تحقیقاتــی  قــرارداد  انجــام  می باشــد،  فیزیکــی 
ــا  ــاد  ب ــگاه آزاد خرم آب ــا دانش ــی ب ــروژه تحقیقات پ
عنــوان )بررســی عوامــل موثــر بــر انگیــزش و 
ــور  ــاح ام ــتان در اص ــرق لرس ــنل ب ــارکت پرس مش
ــش  ــت افزای ــود آن( در جه ــای بهب ــه راه کاره و ارائ

بهــره وری پرســنل کــه در حــال حاضــر بیــش از ۸0 
ــرش  ــال و پذی ــی دارد، ارس ــرفت فیزیک ــد پیش درص
تعــداد 4 مقالــه در کنفرانس هــا و همایش هــای 

ملــی و بین المللــی و...«.
ابراهیــم شــریفی پور در ادامــه بــه فعالیت هــای 
ــا  ــرد و آن  ه ــاره ک ــز اش ــی نی ــی بازرگان ــه فن کمیت
ــت  ــرل کیفی ــوزه کنت ــمرد: »در ح ــه برش را این گون
فنــی  کمیتــه  نشســت های  برگــزاری  شــامل 
ــرل  ــه ای و کنت ــای نمون ــام آزمون ه ــی؛ انج بازرگان
ــن و صــدور  ــت کاال در انبارهــای اســتان: تعیی کیفی
احــکام  اعضــاء جدیــد کمیتــه فنــی بازرگانــی توســط 
مدیریــت عامــل، برگــزاری 20 جلســه کمیتــه فنــی 

جملــه  از  مختلــف  موضوعــات  بــا  بازرگانــی  و 
)خریــد تجهیــزات بــرق و درخواســت های فنــی 
ــزات  ــی تجهی ــخصات فن ــت مش ــال لیس و ...(، ارس
کثیرالمصــرف جهــت انجــام خرید تجهیزات شــرکت 
مطابــق بــا اســتانداردهای صنعــت بــرق، قــرارداد بــا 
ــه ای  ــت نمون ــام تس ــت انج ــرو جه ــگاه نی پژوهش
ــداری شــده شــرکت،  ــرق خری ــزات ب ــوازم و تجهی ل
انجــام طــرح معیــن خریــد کابــل خودنگهــدار 

جهــت شــرکت های توزیــع بــرق خوزســتان، اهــواز، 
فــارس، شــیراز، کهگیلویــه و بویراحمــد بــا محوریــت 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان، ارســال 
ــگاه  ــه پژوهش ــده ب ــداری ش ــاس خری ــه اجن نمون
ــرو  ــگاه نی ــا پژوهش ــه ب ــتای تفاهم نام ــرو در راس نی
ــزات  ــوازم و تجهی ــه ای ل ــت انجــام تســت نمون جه
ــاس و  ــد اجن ــرکت، مانن ــده ش ــداری ش ــی خری برق
مقره هــای شــرکت صفــدر ساســانی، مقره هــای 
معیــن،  قــرارداد  کابل هــای  نمونــه  و  اســپادانا 
پیگیــری تهیــه اســناد مناقصــه طــرح خریــد عمــده 
ــرح  ــت ط ــا جه ــانگرهای خط ــن الیزر و نش سکش
ــرق خوزســتان،  ــع ب ــرای شــرکت های توزی ــن ب معی

و  کهگیلویــه  بوشــهر،  شــیراز،  فــارس،  اهــواز، 
ــی  بویراحمــد، بررســی و به روزرســانی ســامانه ارزیاب
تامین کننــدگان، تولیدکننــدگان و پیمانــکاران جهــت 
در  شــرکت  لیســت  ونــدور  نمــودن  یک پارچــه 
راســتای افزایــش کیفیــت کاالی ورودی بــه شــرکت 
دسترســی  و  اداری  مکاتبــات  در  صرفه جویــی  و 
ــل  ــاس قاب ــری اجن ــدور لیســت، پیگی ــه ون آســان ب
تبدیــل انبــار از کــد 3 بــه کــد 1 جهــت ســودآوری 

ــد  ــاس راک ــف اجن ــن تکلی ــری تعیی ــرکت و پیگی ش
انبارهــای ســتاد و ســایر شهرســتان ها«.

شــریفی پور ادامــه داد: »در حــوزه نظــام پیشــنهادها 
ــودن  ــی نم ــی ؛ اجرای ــنهادهای دریافت ــرانه پیش س
پیشــنهادهای مصــوب، رصــد عملکــرد مدیریت هــای 

ــه اســت«. ــرق صــورت پذیرفت ــع ب توزی
وی اهــم فعالیت هــا در ایــن بخــش را این گونــه 
عنــوان کــرد:  »بررســی تعــداد  21۸3 پیشــنهاد 
در 6 مــاه اول ســال  ۹۹، ارســال بــذر پیشــنهاد 
در راســتای برطــرف شــدن برخــی چالش هــای 
ــی و  ــنل، بررس ــرات پرس ــتفاده از نظ ــرکت و اس ش
ــام  ــامانه نظ ــالی در س ــنهادهای ارس ــت پیش دریاف
ــت  ــوان مدیری ــاد فراخ ــرکت، ایج ــنهادها در ش پیش
ــه ی  ــنهادها در زمین ــام پیش ــامانه نظ ــش در س دان
ســاز و کارهــای اجرایــی جهــت افزایــش مشــارکت 
ــع  ــانی و رف ــرب، به روزرس ــص و مج ــراد متخص اف
به صــورت  پیشــنهادها  نظــام  ســامانه  ایــرادات 
ــه  ــه، گزارش گیــری و ارســال عملکــرد ماهیان ماهیان
ــام  ــتان ها در  نظ ــرق شهرس ــع ب ــای توزی مدیریت ه
واحدهــا،  کمیتــه،  درج  و  طراحــی  پیشــنهادها، 
نظــام  اول  صفحــه  در  برتــر  پیشــنهاددهندگان 
پیشــنهادها، اعــام شــعار نظــام پیشــنهادها و ارســال 
ــی  ــی، اجرای ــورت هفتگ ــتان ها به ص ــه شهرس آن ب
نمــودن پیشــنهادهای ارســال شــده ســطح شــرکت 
در جهــت بهبــود و راســتای اهــدف شــرکت، لینــک 
ــر،  ــی توانی ــادر تخصص ــرکت م ــال ش ــردن پرت ک
وزارت نیــرو، توزیــع بــرق لرســتان در ســامانه نظــام 
پیشــنهادها، فعــال کــردن پیوندهــای مرتبــط در 
ــر از  ــوزش 200 نف ــنهادها، آم ــام پیش ــزار نظ نرم اف
پرســنل طــی 100 ســاعت در زمینــه ســامانه نظــام 
پیشــنهادها، ارســال پیشــنهادهای تصویــب شــده بــه 
ــتان های  ــرق شهرس ــع ب ــت توزی ــا و مدیری واحده
 15 صــدور  پیشــنهاد،  اجــرای  جهــت  مربوطــه 
تقدیرنامــه همکارانــی کــه پیشــنهاد آن هــا تصویــب 
ــده اســت، پرداخــت  ــرا درآم ــه اج ــه مرحل شــده و ب
پــاداش پیشــنهادها به صــورت نقــدی و نصــب 
ــی در حــوزه  ــب شــده نهای ــر پیشــنهادهای تصوی بن

ســتادی و مدیریت هــای توزیــع بــرق«.

عملکرد دفتر تحقیقات برق لرستان در سال جاری

بازدید مدیرکل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه توانیر از برق لرستان

در بازدیــد مدیــرکل دفتــر مرکــزی حراســت شــرکت 
ــه  ــن مجموع ــرد ای ــتان عملک ــرق لرس ــر از ب توانی

ــرار گرفــت. ــی ق مــورد ارزیاب
ــار  ــدار اظه ــن دی ــتان در ای ــرق لرس ــل ب مدیرعام
داشــت: »شــرکت توزیــع بــرق اســتان به رغــم 
مشــکات مالــی تــا کنــون توانســته اســت در 
ــتان  ــرد لرس ــه م ــانی ب ــت رس ــرق و خدم ــن ب تامی
موفــق عمــل کــرده و موجبــات رضایت منــدی 

فراهــم  را  هم اســتانی ها 
نمایــد«.

ن  و یــد فر

ــا  خودنی
 : گفــت

ــرایط  ــه ش ــه ب »باتوج
جغرافیایــی  شــرایط  و  هوایــی  و  آب 

خــاص اســتان، برق رســانی، اصــاح و بهینه ســازی 
دیگــر  و  معابــر  روشــنایی  بــرق،  شــبکه های 
ــن  ــدار و مطمئ ــرق پای ــن ب ــت تامی ــات جه اقدام
ــرکت  ــن ش ــنل ای ــط پرس ــژه ای توس ــورت وی به ص

اســت«. گرفتــه  انجــام 
در ادامــه مدیــرکل دفتــر حراســت و امــور محرمانــه 
وضعیــت  این کــه  بیــان  بــا  توانیــر  شــرکت 
لرســتان خــاص اســت و خدمــت رســانی در آن 
قبــل،  ســال  ســیل  نظیــر  دشــواری هایی  بــا 
ــراه  ــق و ... هم ــی از مناط ــودن بعض ــور ب صعب العب
ــع از  ــار داشــت: »پرســنل شــرکت توزی اســت، اظه
ــادی در  ــه گذاشــته و به صــورت جه جــان و دل مای

ــداکاری و از  ــا ف ــبانه روز ب ــاعات ش ــول س ــام ط تم
ــه رفــع مشــکات نمــوده  جان گذشــتگی مبــادرت ب
و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن شــرایط مناطــق 

ــد«. ــادی برگرداندن ــت ع ــه حال ــیل زده را ب س
ــد در  ــع بای ــرکت توزی ــه ش ــان این ک ــا بی ــی ب محب
ایــن برهــه از زمــان از توانایی هــای نهادهــای 
مردمــی بیش تریــن اســتفاده  را ببــرد، تصریــح کــرد: 
ــور  ــرای کش ــه ب ــی ک ــر بحران های ــال حاض »در ح
بعضــی  در  می شــود  ایجــاد 
باعــث  مواقــع  از 
ت  ر خســا
بــه 

ی  شــبکه ها
کــه  می شــود  بــرق 
پرســنل شــرکت های توزیــع در سراســر 
ــا  ــاش طاقت فرس ــتگی و ت ــا از خودگذش ــور ب کش
در شــرایط  خــاص آب و هوایــی هــر منطقــه باعــث 
می شــوند«. بــرق  شــبکه های  پایــداری 

دفتــر  مدیــرکل  مشــاور  کریمیــان،  ادامــه  در 
ــار  ــخنانی اظه ــز در س ــر نی ــرکت توانی ــت ش حراس
ــت  ــک صنع ــه ی ــرق ب ــت ب ــروزه صنع ــت: »ام داش
اســتراتژیک و امنیتــی تبدیــل شــده کــه تهدیداتــی 
ــث  ــر باع ــن ام ــه همی ــت ک ــده اس ــوی آن آم به س
ــعی  ــا س ــت ب ــن صنع ــدوم ای ــنل خ ــود پرس می ش
ــه  ــن تهدیدهــا را ب ــد ای و تــاش گســترده ای بتوانن
ــره را  ــن به ــرده و از آن بیش تری ــل ک ــت تبدی فرص

ــد«. ببرن
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مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
جمــع  در  لرســتان  اســتان  بــرق 
ــای  ــان این کــه دنی ــا بی ــگاران ب خبرن
امــروز، جهــان پیشــرفت دانــش و 
اطاعــات اســت، اظهــار داشــت: 
ــز  ــتان نی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی »ش
از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و 
همــگام بــا دانــش روز ســعی در 
اغنــای جامعــه هــدف داشــته و دارد«.

ــا  ــازنده ب ــل س ــا؛ تعام ــعید دولتش س
ــا  ــانی پرداختی ه ــانه ها، به روزرس رس
ــتندات را از  ــودن مس ــتمی نم و سیس
ــی  ــط عموم ــر رواب ــای دفت اولویت ه
ــت:  «از  ــت و گف ــتان دانس ــرق اس ب

ــاب  ــد انتخ ــن واح ــئول ای ــوان مس ــه به عن روزی ک
ــوده  ــن ب ــکاران ای ــده و هم ــاش بن ــام ت ــدم تم ش
ــران  ــن مدی ــاط بی ــرای ارتب ــا ب ــن فض ــه بهتری ک

ــود«. ــاد ش ــردم ایج ــانه ها و م ــا رس ــرکت ب ش
ــی  ــط عموم ــر رواب ــب در دفت ــازی مناس وی فضاس
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــاط عن ــاد ارتب ــی از ایج را نوع
»تبلیغــات گســترده در کاهــش پیــک بــار ۹۹، 
ــن نحــو، به روزرســانی  ــه بهتری ــی مراســمات ب برپای
ــه  ــع و رســیدگی ب ــه موق ســایت، اطــاع رســانی ب
ــزاری مســابقات و ایجــاد  ــن برگ شــکایات و هم چنی
کانــال ارتباطــی بــا مــردم در ســطح فضــای مجــازی 
اقداماتــی اســت کــه در ایــن مــدت صــورت گرفتــه 

اســت«.
از  بــه برگــزاری نظرســنجی  ادامــه  دولتشــا در 
مشــترکین به صــورت ســاالنه در ســطح اســتان 
ــاش  ــوت و ت ــف و ق ــاط ضع ــایی نق ــت شناس جه
جهــت بهبــود آن هــا و افزایــش رضایت منــدی 
ــرح  ــک ط ــت: »در ی ــرد و گف ــاره ک ــترکین اش مش
پژوهشــي کــه بــا هــدف ســنجش و بررســی میــزان 
رضایت منــدی مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان لرســتان در ســال 13۹۸ انجــام گرفتــه اســت، 
ابتــدا عوامــل و مؤلفه هایــی بــرای پژوهــش توســط 
محقــق پیشــنهاد و در چندیــن جلســه بــا مشــارکت 
ــده  ــه ش ــای ارائ ــع، مؤلفه ه ــرکت توزی ــران ش مدی
ــد«. ــن گردی ــی پژوهــش تبیی ــدل نهای بررســی و م

وی افــزود:  »در ایــن راســتا ضمــن اســتناد بــه 
ــا  ــته )اداری ی ــج دس ــترکین در پن ــته بندی مش دس
ــایر(  ــی و س ــی، صنعت ــاورزی، خانگ ــی، کش عموم
ــت  ــات، قابلی ــن ملموس ــا عناوی ــه ب ــداد ۹ مؤلف تع

قــدرت  اطمینــان، 
 ، یی ســخ گو پا

اعتمــاد، 

 ، لــی همد
تضمیــن خدمــات، 

مســئولیت اجتماعــی، رفتــار شــهروندی و دیــد کلــی 
ــورد  ــنجی م ــب نظرس ــرد در قال ــه عملک ــبت ب نس

توجــه قــرار گرفــت«.
ایــن مدیــر داخلــی شــرکت توزیــع در ادامــه تصریــح 
کــرد:  »تعــداد 5 هــزار و ۹0 مشــترک از مشــترکین 
ــه داده هــاي  ــع دســت یابي ب ــوان مناب ــف به عن مختل

ــاب  ــر انتخ موردنظ
شــده و بــا 

ــتفاده  اس
فــن  از 

پرســش نامه، پــس از بررســي اعتبــار و روایــي 
روش هــا، اطاعــات الزم از طریــق آن هــا گــردآوري 

گردیــد«. تحلیــل  و 
ســعید دولتشــا، قلمــرو مکانــی ایــن تحقیــق را 
اســتان لرســتان و جامعــه هــدف را مشــترکین 
ــا  ــزود: »ب ــرد و اف ــوان ک ــرق عن ــع ب ــرکت توزی ش
ــاری  ــه آم ــش، جامع ــن پژوه ــدف ای ــه ه ــه ب توج
مــورد نظــر، کلیــه مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان لرســتان در ســال 13۹۸ اســت کــه در 
مجمــوع 651 هــزار و ۸50 مشــترک بــدون احتســاب 

ــتند«. ــر هس ــنایی معاب روش
ــی  ــط عموم ــات رواب ــایر اقدام ــه س ــه ب وی در ادام
بــرق اســتان اشــاره کــرد و آن هــا را این گونــه 
ــد  ــو( جدی ــم )لوگ ــاپ پرچ ــی و چ ــمرد:  »طراح برش
ــدی  ــزار جل ــه 3 ه ــاح کتابخان ــرکت، افتت ــرای ش ب
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در ســاختمان 
ــم  ــزاری مراس ــع، برگ ــرکت توزی ــتادی ش ــوزه س ح
ــا  ــورا ب ــارت عاش ــهیدان و زی ــاالر ش ــزاداری س ع
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در فضــای بــاز 
شــرکت در دهــه اول محــرم و پنچ شــنبه هــر 
ــار  ــال اخب ــر، ارس ــرم و صف ــای مح ــه در ماه ه هفت
ــع در  ــرکت توزی ــایت ش ــرکت در س ــات ش و اطاع
ــت  ــابقات مدیری ــزاری مس ــتان، برگ ــه ماهه تابس س
ــز  ــداء جوای ــرق در فضــای مجــازی و اه مصــرف ب
بــه 20 نفــر در هــر هفتــه در فصــل تابســتان تعــداد 
ــدی  ــزان رضایت من ــنجی می ــزار، نظرس ــو 4 ه عض
از مشــترکین ســطح اســتان، تجــاری، خانگــی 
لرســتان  مرکــز  صداوســیمای  بــا  قــرارداد  و...، 
در  تلوزیونــی  برنامه هــای  پخــش  خصــوص  در 
ــا عملکــرد شــرکت و مدیریــت مصــرف و  ــاط ب ارتب

ــتان  ــز لرس ــیمای مرک ــا صداوس ــرارداد ب ق
در خصــوص مصاحبــه 

یــت  یر مد

مــل  عا
ــران  و ســایر مدی

در  اجرایــی  و  ســتادی 
برنامه هــای رادیویــی )ســام لرســو( و )ایوارتــو 
و  بــرق  مصــرف  مدیریــت  جهــت  در  به خیــر( 

عملکــرد شــرکت و ســایر همــکاران«.
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ادامــه داد: »نظرســنجی از مشــترکین و اربــاب رجوع 
ــای  ــع و مدیریت ه ــرکت توزی ــتادی ش ــوزه س در ح
ــهروندی  ــوق ش ــت از حق ــا صیان ــاط ب ــع در ارتب تاب

و  تکریــم  طــرح   ۸ مــاده 
یی  ســا شنا

ن  ا ر همــکا
 ... و  برخــورد  خــوش 

و تشــویق آن هــا از طریــق دفتــر 
مدیریــت عامــل، برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی بــرای همــکاران حــوزه 
روابــط عمومــی در زمینــه خبرنویســی 
دفتــر  بــا  همــکاری  رایانــه،  و 
مدیریــت مصــرف درخصــوص نصــب 
لمپســت ها  بیلبوردهــا،  اســتندها، 
و  خرم آبــاد  شــهر  ســطح  در   ... و 
در  اســتان  شهرســتان های  ســایر 
ــرق،  ــرف ب ــت مص ــا مدیری ــاط ب ارتب
ــر روی  ــت مصــرف ب ــات مدیری تبلیغ
ــاخت  ــهر، س ــطح ش ــای س اتوبوس ه
تیــزر، کلیــپ، انیمیشــن، اینفوگرافــی 
و ... و پخــش آن در فضــای مجــازی 
و صداوســیما، برگــزاری مســابقات قــرآن همــکاران 
و همســران همــکار در فصــل تابســتان، فعــال 
ــای  ــر روابــط عمومــی در مدیریت ه ــودن دفات نم
ــا  ــک ب ــاط نزدی ــتان ها و ارتب ــرق شهرس ــع ب توزی
ــع  ــای توزی ــی در مدیریت ه ــط عموم ــن رواب رابطی
از  فیلــم  و  عکــس  تهیــه  شهرســتان ها،  بــرق 
مناســبت های مختلــف اعــم از ملــی و مذهبــی 
ــام  ــر ای ــتان و دیگ ــل تابس ــه ماهه فص ــی س در ط
ــا  ــریات، خبرگزاری ه ــه نش ــار ب ــال اخب ــال، ارس س
و ســایت های خبــری در ســطح اســتان و چــاپ 
و  راه انــدازی ســایت شــرکت  آن هــا،  انتشــار  و 
ــی  ــای فرهنگ ــوص کاره ــایت های آن درخص زیرس
ــرکت از  ــه ش ــوط ب ــورات مرب ــایر ام ــی و س ورزش

ــت«. ــوده اس ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــر کاره دیگ
دولتشــا، نصــب بنــر و اســتند در مناســبت های 
ورودی  درب  و  شــرکت  محیــط  در  مختلــف 
ســاختمان را از اقدامــات روتیــن ایــن دفتــر دانســت 
ــاع  ــوع دف ــا موض ــگاه ب ــی نمایش ــت: »برپای و گف
ــع  ــای توزی ــتادی و مدیریت ه ــوزه س ــدس در ح مق
ــی،  ــابقات ورزش ــزاری مس ــتان ها، برگ ــرق شهرس ب
ــری در فضــای مجــازی، سیســتمی  فرهنگــی و هن
مســتندات،  و  فیلــم  و  عکــس  آرشــیو  نمــودن 
بــا  جلســه  مردمــی،  شــکایات  بــه  رســیدگی 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــاد جهــت اس ــای مردم نه انجمن ه
ــح  آن هــا در راســتای فرهنگ ســازی اســتفاده صحی
و  کم مصــرف  مشــترکین  از  تقدیــر  انــرژی،  از 
ســادات  از  تجلیــل  هم چنیــن  و  خوش حســاب 
شــرکت از دیگــر نمونه هــای فعالیــت در ایــن مــدت 

ــت«. اس
همــگام  پایــان  در  وی 
بــا  بــودن 
مــردم 

و 

نه ها  ســا ر
اولویت هــای  از  را 
ــط عمومــی شــرکت دانســت  ــع و رواب شــرکت توزی
و گفــت: »در ایــن مــدت ســعی کرده ایــم کــه 
ــای  ــنل و نیروه ــش پرس ــتن دان ــه روز نگه داش ــا ب ب
دفتــر روابــط عمومــی فاصلــه ی خــود را بــا اتفاقــات 
و رخدادهــای روز جامعــه کــم کــرده و همپــای 
نماییــم«. حرکــت  خــود  هــدف  جامعــه ی 

گام بلند روابط عمومی برق لرستان در همگام بودن با جامعه  

ــع  ــرکت توزی ــات ش ــش تلف ــر کاه ــر دفت مدی
بــرق اســتان لرســتان در خصــوص نصــب ۴2 
دســتگاه سکشــن الیزر جهــت افزایــش قــدرت 
مانــور شــبکه بــرق اســتان اظهــار داشــت: »بــا 
پیگیــری مدیریــت عامــل و از محــل اعتبــارات 
اســتانداری  بحــران  مدیریــت   ۱۰ مــاده 
لرســتان تعــداد ۴2 دســتگاه سکشــن الیزر 
ــک  ــال در ی ــون ری ــاری 9۵۰۰۰ میلی ــا اعتب ب
پرســنل شــرکت  توســط  اقــدام جهــادی 

ــد«. ــب گردی ــدت ۷ روز نص ــع در م توزی
این کــه  بیــان  بــا  عبدالرضــا حســینی مهر 
ایــن تجهیــزات در مناطقــی کــه امــکان وقــوع 
حــوادث طبیعــی ماننــد ســیاب و زلزلــه 
وجــود دارد نصــب شــده اند تــا در زمــان 
بحــران بتــوان قســمت های آســیب دیده را 
ــی ها  ــم خاموش ــارج و حج ــدار خ ــریع از م س
را کاهــش داد، تصریــح کــرد:  »ایــن تجهیــزات 
ــل  ــمند از قبی ــایل هوش ــه وس ــز ب ــه مجه ک
مــودم و تابلــو کنتــرل می باشــند قابلیــت 
را  توزیــع  اتوماســیون شــبکه  اســتفاده در 

ــت«. ــد داش خواهن
وی افــزود: »تجهیــزات مذکــور بــا همــت 
ــاد،  ــرق خرم آب ــع ۱ و 2 ب ــای توزی مدیریت ه
کوهدشــت  نورآبــاد،  الیگــودرز،  پل دختــر، 
نصــب  شــرکت  امکانــات  بــا  و  چگنــی  و 

نــد«. گردیده ا
 9۰ تبدیــل  بــه  ادامــه  در  حســینی مهر 
کیلومتــر دیگــر از شــبکه فشــار ضعیــف ســیم 
ــدار  ــل خودنگه ــه کاب ــی ب ــی و آلومینیوم مس
اشــاره کــرد و گفــت: »به منظــور تکمیــل 
طــرح تبدیــل ســیم مســی و آلومینیومــی 
شــبکه فشــار ضعیــف بــه کابــل خــود نگهــدار، 
پــروژه نهایــی به طــول بیــش از ۱۴۰ کیلومتــر 
ــاه حــدود  شــروع شــده و ظــرف مــدت یک م
9۰ کیلیومتــر از شــبکه مذکــور از ســیم مســی 
ــل  ــل خودنگهــدار تبدی ــه کاب و آلومینیومــی ب

شــده اســت«.
ــع  ــرکت توزی ــات ش ــش تلف ــر کاه ــر دفت مدی
بــرق اســتان لرســتان ادامــه داد: »بــا دســتور 
مدیریــت عامــل و براســاس شــرایط و امکانــات 
ــورت  ــروژه به ص ــرق پ ــع ب ــای توزی مدیریت ه
ــی )اجــرا توســط همــکاران مدیریت هــای  امان
از  )اســتفاده  پیمانــی  و  بــرق(  توزیــع 
پیمانــکاران ذی صــاح به صــورت دســتمزدی( 
کنــون  تــا  و  می باشــد  اجــرا  حــال  در 
مدیریت هــای  ضعیــف  فشــار  شــبکه های 
 ،2 و  بروجــرد ۱  بــرق خرم آبــاد،  توزیــع2 
ــر  ــکان و پل دخت ــی، رومش ــتر، چگن ــا، الش ازن
به صــورت ۱۰۰ درصــد بــه کابــل خودنگهــدار 
توزیــع۱  و در مدیریت هــای  مجهــز شــده 
ــت  ــودرز، کوهدش ــاد، دورود، الیگ ــرق خرم آب ب
و نورآبــاد پــروژه در حــال تکمیــل شــدن بــوده 
و برنامه ریــزی شــده تــا ۱۵ مهرمــاه کل شــبکه 
ــل خودنگهــدار تبدیــل  ــه کاب فشــار ضعیــف ب

ــردد«. گ
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  حســنی مهر 
»پــروژه فــوق بــا هــدف جلوگیــری از ســرقت 
غیرمجــاز،  برق هــای  جمــع آوری  ســیم، 
ــبکه  ــه ش ــیمه ب ــبکه های 2 و ۳ س ــل ش تبدی
ــاز و رفــع افــت ولتــاژ مشــترکین و در  ســه ف
ــرا  ــرق اج ــرژی ب ــات ان ــش تلف ــت کاه نهای

ــت«. ــده اس ش
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ستاد

انسجام بخشــی  شــورای  رییــس 
ــدار  ــتان در دی ــرق لرس ــت آب و ب صنع
ــا  ــتان ب ــتری اس ــس کل دادگس ــا ریی ب
ــکاران  ــه هم ــاش هم ــه ت ــان این ک بی
مــا در صنعــت آب و بــرق خدمــات 
رســانی بــه مــردم اســت، اظهــار داشــت: 
ــرق در حــال حاضــر  ــع ب »شــرکت توزی
ــم  ــدارد و به رغ ــی ن ــروژه تعطیل ــچ پ هی
کمبــود اعتبــارات و بدهــی ادارات و مردم 
ــه ایــن شــرکت همــه پروژه هــا فعــال  ب

ــتند«. هس
بــه  اشــاره  بــا  خودنیــا  فریــدون 
ــورای  ــردم را در ش ــات م ــه تخلف این ک

حــل اختــاف بــه نتیجــه می رســانیم، گفــت: 
»پرونده هایــی کــه بــه دادگاه ارســال می شــوند 

هســتند«. خــاص  و  درشــت ها  دانــه 
وی از اعــام آمادگــی شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
ــر داد و گفــت:  ــد خب ــت از جهــش تولی ــرای حمای ب
ــی  ــه مجموعه های ــه هم ــانی ب ــرای خدمات رس »ب
کــه به دنبــال رونــق و جهــش تولیــد هســتند 

ــم«. ــی داری آمادگ
ایــن دیــدار مدیرعامــل شــرکت آب  ادامــه  در 
خدمــات  بیــان  بــا  نیــز  لرســتان  فاضــاب  و 
ارائــه شــده در ایــن شــرکت گفــت: »یکــی از 
اصلی تریــن تاش هــای مــا در مجموعــه آب و 
ــهرهای  ــای ش ــه خانه ه ــری تصفی ــاب پیگی فاض

اســتان اســت«.
ــه  ــر 5 تصفی ــال حاض ــه داد: »در ح ــد ادام کرم ون
ــم  ــاش می کنی ــه ت ــت ک ــت اجراس ــه در دس خان

ــند«. ــام برس ــه اتم ــریع تر ب س
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
نیــز بــا تاکیــد بــر این کــه مهــار آب هــای ســطحی 

در لرســتان یــک امــر ضــروری اســت، افــزود: »در 
ــال حاضــر 11 ســد ظرفیت ســنجی شــده اســت  ح
ــتانی دارد  ــارات اس ــه اعتب ــاز ب ــه نی ــرای مطالع و ب
ــران ارشــد اســتان را  ــن امــر مســاعدت مدی کــه ای

می طلبــد«.
داریــوش حســن نژاد بــا اشــاره بــه آزادســازی 
ــای  ــا همکاری ه ــت: »ب ــز گف ــه نی ــم رودخان حری
ــه  ــوه قضائی ــا مجموعــه ق ــه ب خــوب صــورت گرفت
ــتان  ــای اس ــم رودخانه ه ــازی حری ــال آزادس در ح

ــتیم«. هس
ــتری  ــس کل دادگس در ادامــه ی ایــن دیــدار ریی
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  لرســتان  اســتان 
ــای  ــه ســمت مســئولین از نعمت ه ــردم ب ــج م حوائ
خداونــد اســت و مســئولین نبایســتی از تکــرار ایــن 
مراجعــات خســته شــوند، اظهــار داشــت: »مــردم در 
ــتند  ــرق نیس ــرکت های آب و ب ــات ش ــان خدم جری
و ضــرورت دارد بــا اطــاع رســانی مناســب، عمــوم 

ــد«. ــرار گیرن ــات  ق ــن خدم ــان ای ــردم در جری م
ــه این کــه خدمــت رســانی  ــا اشــاره ب محمــد رزم ب
بــه روســتاها بایــد در اولویــت باشــد، افــزود: »ایــن 

باعــث مانــدگاری و رونــق  خدمــات 
کســب و کار در روســتاها شــده و ســبب 
تشــویق بــه مهاجــرت معکــوس از شــهر 

ــه روســتا خواهــد شــد«. ب
قضایــی  دســتگاه  عالــی  نماینــده 
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  در 
پروژه هــای  از  میدانــی  بازرســی های 
ــر  ــد و موث ــیار مفی ــدام بس ــت اق در دس
خواهــد بــود، تاکیــد کــرد: »بــا توجــه بــه 
این کــه لرســتان اســتان محرومــی اســت 
ــص آب  ــه تخصی ــود ک ــاش ش ــد ت بای
ــن  ــده و هم چنی ــر ش ــاورزی بیش ت کش
تعــداد ســدهای اســتان افزایــش یافتــه و 
تهیــه طرح هــای توجیهــی مســتدل، مجــوز احــداث 

ــود«. ــذ ش ــد اخ ــدهای جدی س
ــات  ــتی از تاسیس ــه بایس ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت پیشــگیری از  ــال جه ــوط انتق ــرق و خط آب و ب
ــح  ــد، تصری ــل آی ــای الزم  به عم ــرقت مراقبت ه س
کــرد: »ســرقت تاسیســات آب و بــرق و شــبکه های 
انتقــال جزیــی از 40 جــرم احصــا شــده اولویــت دار 
ــن  ــن ای ــا مجرمی ــت و ب ــتان اس ــتری اس در دادگس
ــراد در  ــن اف ــورد و ای ــاض برخ ــدون اغم ــوزه ب ح
ــازات  ــف مج ــودگی و تخفی ــو، بخش ــیون عف کمیس
داده  تشــخیص  عفــو  آیین نامــه  مشــمول  نیــز 

ــد«. ــد ش نخواهن
ــس  ــه هیچ ک ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش رزم ب
حــق نــدارد از توســعه پروژه هــای اســتان جلوگیــری 
نمایــد، ابــراز داشــت: »صنعت تصفیــه آب و فاضاب 
ــیار  ــه بس ــت جامع ــوده و در بهداش ــم ب ــیار مه بس
ــژه ای در  ــت وی ــتی هم ــه بایس ــت ک ــذار اس تاثیرگ
ــه در شهرســتان های  ــه خان راســتای تاســیس تصفی

ــه صــورت گیــرد«. فاقــد تصفیــه خان

دردیداربارئیسکلدادگستریلرستانمطرحشد؛

خدمات رسانی به مردم هدف اصلی مجموعه صنعت آب و برق لرستان است

ــت  ــی صنع ــجام بخش ــورای انس ــت ش نشس
بــا حضــور مهــرداد  بــرق لرســتان  آب و 
ــی در  ــاد و چگن ــده خرم آب ــکرمی، نماین ویس
مجلــس شــورای اســامی در ســالن کنفرانــس 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان 

ــزار شــد. برگ
صنعــت  انسجام بخشــی  شــورای  رئیــس 
ــن  ــه ضم ــن جلس ــتان در ای ــرق اس آب و ب
ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای عمرانــی و 
زیرســاختی  ایــن صنعــت در لرســتان، اظهــار 
پروژه هــای  اجــرای  »هزینه هــای  داشــت: 
برق رســانی در لرســتان بــا توجــه بــه شــرایط 
کوهســتانی کــه دارد باالســت و می طلبــد 
ــتان  ــه اس ــر ب ــه جدی ت ــه توج ــن زمین در ای

ــرد«. ــورت گی ص
این کــه  بیــان  بــا  خودنیــا  فریــدون 
از  لرســتان  نماینــدگان  داریــم  انتظــار 
مدیریتــی  مناصــب  در  شایسته ســاالری 
تــا  کننــد  حمایــت  بــرق  و  آب  صنعــت 
بتوانیــم بــا اهــداف تعریــف شــده وزارت نیــرو 
ــدی  ــت رضایت من ــوب و در جه ــو مطل به نح
ــردم را  ــارات م ــانی و انتظ ــردم خدمات رس م
ــه  ــا توج ــرد:  »ب ــح ک ــم، تصری ــرآورده نمایی ب
ــع  ــد و توزی ــنگین در تولی ــای س ــه هزینه ه ب
بــرق، انتظــار مــی رود مــردم فهیــم لرســتان، 
ــه موقــع هزینه هــای مصرفــی،  ــا پرداخــت ب ب
شــرکت توزیــع بــرق را در امــر خدمــات 
رســانی و ارائــه انــرژی مطمئــن و بــرق پایــدار 
ــرآورده  ــارات ب ــد انتظ ــد؛ هرچن ــاری نماین ی
بیش تــر  بــه همــکاری  احتیــاج  و  نشــده 

مــردم در ایــن زمینــه می باشــد«.
ــاد و چگنــی  در ادامــه نماینــده مــردم خرم آب
بیــان  بــا  اســامی   مجلــس شــورای  در 
ــائل  ــردم را در مس ــکات م ــد مش ــه بای این ک
ــدام از  ــرد و هرک ــرق و آب حــل و فصــل ک ب
دســتگاه کــه در ایــن حــوزه مســئولیت دارنــد 
ــه  ــات ارائ ــردم خدم ــه م ــوان ب ــام ت ــا تم ب
دهنــد، اظهــار داشــت:  »یکــی از وظایــف 
ــری  ــس پیگی ــدگان اســتان در مجل ــا نماین م
بحــث حق آبــه لرســتان اســت و به طــور 
ــه  ــرد، چراک ــم ک ــاع خواهی ــدی از آن دف ج
حــق قانونــی مــردم اســت و بایــد داده شــود 
و در ایــن راه تمــام ســعی خــود را نمــوده و از 

ــرد«. ــم ک ــغ نخواهی ــی دری ــچ تاش هی
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــکرمی ب ــرداد ویس مه
ــم هســتیم  ــتان مصم ــدگان اس ــع نماین مجم
از  اســتان  حق آبــه  احقــاق  جهــت  در 
ــود  ــوان خ ــام ت ــا تم ــرو ب ــه وزارت نی مجموع
نگرانی هــا  و  نمــوده  را محقــق  امــر  ایــن 
مرتفــع  را  لرســتان  مــردم  دغدغه هــای  و 
آن هــا  و موجبــات رضایت منــدی  نماییــم 
ــه  ــد ب ــتان بای ــت : »لرس ــم، گف ــم کنی را فراه
منابــع پایــدار انــرژی دســت پیــدا کنــد و در 
ایــن مســیر انتظــار داریــم مدیــران اســتان بــه 

ــند«. ــر باش ــیر پیگی ــن مس ــد در ای ج
نشســت  ایــن  پایــان  در  اســت،  گفتنــی 
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان  منطقــه ای  آب  مدیرعامــل  و 
فعالیت هــای  اقدامــات،  از  گزارش هایــی 
ــه  ــود ارائ ــکات خ ــع و مش ــده، موان انجام ش

دادنــد.

نشست شورای انسجام بخشی 
صنعت آب و برق لرستان 

با حضور نماینده خرم آباد و چگنی

بیــش از ۱۰ هــزار مشــترک دارای کنتــور فهــام 
در  لحظــه ای  و  آنایــن  به صــورت  لرســتان 
مرکــز پایــش کنتورهــای فهــام شــرکت توزیــع 
ــوند. ــش می ش ــتان پای ــتان لرس ــرق اس ــروی ب نی

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در ایــن 
خصــوص اظهــار داشــت: »حــدود ۱۰ هــزار 
ــده  ــب ش ــتان نص ــطح اس ــام در س ــور فه کنت
ــترک  ــزار مش ــدوداً ۸ ه ــداد ح ــن تع ــه از ای ک
ــاری  ــاز تج ــترکین ۳ ف ــی مش ــدی و مابق دیمان
ــز  ــدازی مرک ــه راه ان ــه ب ــا توج ــند و ب می باش
ــال 99  ــدای س ــام در ابت ــای فه ــش کنتوره پای

به صــورت مســتمر رصــد می شــوند«.
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه مزایــای فــراوان 
کنتورهــای فهــام، گفــت: »بــا نصــب ایــن 
ــور هوشــمند توانســتیم بســیاری از  ــداد کنت تع
پارامترهــای فنــی را کــه تــا کنــون بــا ســختی 
ــورت  ــد به ص ــع آوری می ش ــاد جم ــه زی و هزین
ــم و  ــاد به دســت بیاوری ــا دقــت زی لحظــه ای و ب

ــم«. ــری نمای ــی جلوگی ــای اضاف از هزینه ه
وی بــا اشــاره بــه فصل گرمــا و اهمیــت مدیریت 

ــاً  ــت: »تقریب ــل، گف ــن فص ــرق در ای ــرف ب مص
ــترکین دیمانــدی تفاهم نامــه  ــی مش بــا تمام
ــن  ــه ای ــده و در صورتی ک ــد ش ــکاری منعق هم
مشــترکین الگــوی صحیــح مصــرف طــرح خــود 
الزم  اطاع رســانی های  نکننــد  رعایــت  را 
ــه اصــاح  صــورت گرفتــه و مشــترک نســبت ب
رفتــار مصرفــی خــود اقــدام خواهــد نمــود کــه 
موجــب کاهــش مصــرف و آزاد شــدن ظرفیــت 
و  پایــدار  تامیــن  هم چنیــن  و  نیروگاهــی 
ــرای ســایر مشــترکین خواهــد شــد«. ــن ب مطمئ

ــرف در  ــترکین پرمص ــه مش ــان این ک ــا بی وی ب
اســتان شناســایی شــده اند، گفــت: »تعــداد 
ــرای  ــاز ب ــام تک ف ــور فه ــزار دســتگاه کنت یک ه
ــان ســال 99 نصــب خواهــد شــد  ــا پای آن هــا ت
ــی  ــار مصرف ــای رفت ــوان به صــورت لحظه ــا بت ت

ــم«. ــت نمایی ــا را رصــد و مدیری آن ه
ــوازم  در ادامــه مدیــر دفتــر نظــارت و کنتــرل ل
ــز  ــت: »در مرک ــتان گف ــرق لرس ــری ب اندازه گی
ــی  ــای فن ــد پارامتره ــا رص ــوان ب ــش می ت پای
را  احتمالــی  سوءاســتفاده های  مشــترکین، 
شناســایی و در راســتای پیشــگیری از بــروز 
آن گام برداشــت و از طرفــی اجــرای ایــن مهــم 
ــن  ــرژی و هم چنی ــات ان ــه کاهــش تلف منجــر ب
کاهــش هزینه هــای جــاری شــرکت توزیــع 

ــت«. ــده اس ــور ش ــت کنت ــت و قرائ ــت تس باب
ــق  ــرای تحق ــه ب ــان این ک ــا بی ــوان ب ــن ت بهم
ــز  ــز و مجه ــکیل مرک ــس از تش ــدف پ ــن ه ای
و  ســخت افزاری  امکانــات  بــه  آن  نمــودن 
نرم افــزاری، کارشناســان اقــدام بــه بررســی 
و تجزیــه تحلیــل اطاعــات فنــی کنتــور و 
پاالیــش آن هــا به صــورت دوره ای و مــوردی 
ــون  ــا کن ــی ها ت ــن بررس ــل ای ــوده و حاص نم
شناســایی چندیــن مــورد اســتفاده کننــده 
ــی  ــرادات در برخ ــخیص ای ــز تش ــاز و نی غیرمج
اســت،  بــوده  منصوبــه  اندازه گیــری  لــوازم 

ــر  ــت منج ــر در نهای ــن ام ــرد:  »ای ــح ک تصری
ــش  ــه کاه ــوب در زمین ــازی مطل ــه فرهنگ س ب

ــد«. ــد ش ــرق خواه ــاز از ب ــتفاده غیرمج اس
وی قابلیت هــای دیگــر مرکــز پایــش را بــه 
ــان  ــرد:  »حصــول اطمین ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
صحیــح  اندازه گیــری  و  عملکــرد  صحــت  از 
پایــش  فهــام،  مشــترکین  مصرفــی  انــرژی 
ــاژ،  ــو، ولت ــو و راکتی ــوان اکتی ــار ت ــل ب پروفی
ــدرت مشــترکین از راه دور  ــب ق ــان و ضری جری
کاهــش  طرح هــای  در  به کارگیــری  جهــت 
ــبکه و ... تســت  ــای ش ــود پارامتره ــات، بهب تلف
ــزان  ــت می ــری، مدیری ــوازم اندازه گی ــد ل و بازدی
مشــترکین دیمانــدی همــکار در طــرح مدیریــت 
لــوازم  عیــوب  تشــخیص  امــکان  مصــرف، 
تحلیــل  اســاس  بــر  دور  راه  از  اندازه گیــری 
ــت از راه دور  ــترکین، قرائ ــی مش ــار مصرف رفت
مشــترکین فهــام به صــورت برخــط در راســتای 
ــکان  ــرکت و ام ــاری ش ــای ج ــش هزینه ه کاه
قطــع و وصــل از راه دور مشــترکین فهــام طبــق 

ــر«. ــرکت توانی ــط ش ضواب

پایش آنالین رفتار مصرفی کلیه مشترکین دیماندی لرستان
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ــای  ــور مدیریت ه ــا حض ــل ب ــد غیرعام ــور پدافن مان
توزیــع ازنــا و مدیریت هــای توزیــع2 بروجــرد و 
ــین  ــن و جانش ــای معی ــوان مدیریت ه ــتر به عن الش
ــاط  ــایی نق ــبکه و شناس ــا ش ــنایی ب ــدف آش ــا ه ب

ــد. ــزار ش ــتم برگ ــوت سیس ــف و ق ضع
ــی انســان  ــت: »زندگ ــرق لرســتان گف ــل ب مدیرعام
ــه  ــی ک ــت، خطرات ــوادث اس ــا ح ــراه ب ــواره هم هم
ــد  ــون می کن ــرعت دگرگ ــه س ــان  را ب ــی انس زندگ
داشــته  جبران ناپذیــری  آســیب های  می توانــد 
باشــد بــه همیــن خاطــر برگــزاری این گونــه مانورهــا 

ــود«. ــر می ش ــه بیش ت ــی هرچ ــب آمادگ موج
فریــدون خودنیــا ادامــه داد: »برگــزاری کارگاه هــای 
ــد  ــی پدافن ــای آموزش ــزاری دوره ه ــی، برگ آموزش
مناطــق  کارکنــان، شناســایی  بــرای  غیرعامــل 
ــیب پذیری  ــش آس ــرای کاه ــتان ب ــیب پذیر اس آس
ــن  ــات ای ــر اقدام ــران از دیگ ــان بح ــا در زم آن ه

می باشــد«. شــرکت 
در ادامــه مدیــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت 
توزیــع بــرق در ســخنانی گفــت: »بــا شــروع مانــور 
ــم  ــکاری ه ــا هم ــین ب ــای جانش ــور مدیریت ه مذک
ــرل  ــز کنت ــل مرک ــن کام ــار گرفت ــن در اختی ضم
وظایــف  تقســیم  بــه  اقــدام  ازنــا  شهرســتان 

ــد«. ــی نمودن ــای اجرای واحده
شبیه ســازی  »جهــت  افــزود:  حکیمــی  محمــد 
هرچــه بیش تــر مانــور بــه زمــان بحــران بــا 
همــکاری دیســپاچینگ و بــدون اطــاع قبلــی 
اقدامــات  جانشــین  و  معیــن  مدیریت هــای  بــه 

منطقــه  در  خاموشــی  اعمــال  جهــت  الزم 
کمــری شهرســتان ازنــا صــورت پذیرفــت کــه 
ــن  ــان ممک ــن زم ــای جانشــین در کمتری مدیریت ه
ضمــن مســیریابی درســت، در برطــرف کــردن 

دادنــد«. انجــام  را  اقدامــات الزم  خاموشــی 
وی بــا بیــان این کــه بــا توجــه بــه برگــزاری مانــور 
پدافنــد غیرعامــل توانســتیم نقــاط ضعــف و قــدرت 
شــبکه را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم، اظهــار داشــت: 
»برگــزاری این گونــه مانورهــا در ســطح اســتان 
ــای  ــن مدیریت ه ــر را بی ــکاری بیش ت ــات هم موجب
توزیــع و مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل 

ــردد«. ــتان می گ اس
مانوردومباهمکاریبروجردوچگنی

ــای  ــور مدیریت ه ــا حض ــل ب ــد غیرعام ــور پدافن مان

توزیــع بــرق شهرســتان بروجــرد و چگنــی به عنــوان 
ــا هــدف آشــنایی  مدیریت هــای معیــن و جانشــین ب
ــایی  ــرق و شناس ــبکه های ب ــا ش ــر ب ــه بیش ت هرچ
ــرق  ــبکه های ب ــف سیســتم و ش ــوت و ضع ــاط ق نق

برگــزار شــد.
ــان  ــا بی ــتان ب ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــی  ــدف ارزیاب ــا ه ــان ب ــور هم زم ــن مان ــه ای این ک
آمــاده بــه کاری، فعالیــت و خدمــات ضــروری و 
هم چنیــن ارتقــا ســطح آمادگــی نیروهــا بــرای 
ــزار  ــی برگ ــی و غیرطبیع ــوادث طبیع ــا ح ــه ب مقابل
شــد، اظهــار داشــت:  »در ایــن مانورهــا میــزان 
ــی  ــورد بررس ــی و م ــا را ارزیاب ــی مدیریت ه آمادگ
ــم  ــران بتوانی ــرایط بح ــه در ش ــم ک ــرار می دهی ق
کارایــی آن هــا را بــاال بــرده تــا در همه حــال 
ــم«. ــه دهی ــترکین ارائ ــه مش ــول ب ــات قابل قب خدم

غیرعامــل  پدافنــد  و  بحــران  مدیــر  ادامــه  در 
ــوق  ــور ف ــروع مان ــا ش ــت: »ب ــع گف ــرکت توزی ش
مدیریت هــای بــرق بروجــرد و چگنــی بــا همــکاری 
ــز  ــل مرک ــن کام ــار گرفت ــن در اختی ــر ضم یک دیگ
کنتــرل شهرســتان نورآبــاد اقــدام بــه تقســیم 

وظایــف کاری نیروهــا نمودنــد«.
ــدون  ــپاچینگ و ب ــط دیس ــزود: »توس ــی اف حکیم
ــن و جانشــین  ــای معی ــه مدیریت ه ــی ب اطــاع قبل
در قســمت هایی از شهرســتان نورآبــاد خاموشــی 
اعمــال گردیــد کــه در کمتریــن زمــان ممکــن 
ــل  ــه وص ــادرت ب ــی مب ــای اجرای ــط اکیپ ه توس

ــد«. ــرف گردی ــکل برط ــوده و مش ــرق نم ب
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مدیــر دفتــر تحقیقــات شــرکت 
توزیــع بــرق لرســتان  و رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
لرســتان از مراحــل پیشــرفت پــروژه 
ســاخت  و  طراحــی  تحقیقاتــی  
ــده  ــم کنن ــی تنظی ــه نیمه صنعت نمون
ــران  ــرای جب ــد ب ــت جام ــاژ حال ولت
فیدرهــای  انتهــای  ولتــاژ  افــت 
ــب  ــت نص ــا قابلی ــف ب ــار ضعی فش

ــد. ــد کردن ــه بازدی ــر روی پای ب
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــار  ــوص اظه ــن خص ــتان در ای اس
داشــت: »حــدود 600  نقطــه در 

ــرق  ــع ب ــبکه توزی ــت از ش ــتاهای دور دس روس
ــاژ  ــت ولت ــکل اف ــه مش ــد ک ــود دارن ــتان  وج اس
ــاد  ــث ایج ــه باع ــد ک ــوط دارن ــای خط در انته
ــرای مشــترکین ایــن مناطــق شــده  مشــکاتی ب
و بــا توجــه بــه این کــه احــداث شــبکه 20 
ــار مالــی زیــادی  ــرای ایــن مناطــق ب کیلوولــت ب
بــرای شــرکت در بــر دارد موضــوع به عنــوان 
پــروژه تحقیقاتــی بــه دانشــگاه لرســتان پیشــنهاد 

ــد«. گردی
ــر  ــزود: »در مناطــق فوق الذک ــا اف ــدون خودنی فری
به دلیــل مشــکات زمیــن و شــرایط محلــی 
ــش از 500  ــه بی ــا فاصل ــاختمان ها ب ــی از س برخ
ــده اند  ــداث ش ــتا اح ــی روس ــت اصل ــر از باف مت

ــبکه  ــا ش ــوم ب ــیوه مرس ــه ش ــانی ب ــه برق رس ک
فشــار ضعیــف منجــر بــه ضعــف ولتــاژ در انتهــای 

ــده اســت«. ــف ش ــار ضعی ــای فش فیدره
وی ادامــه داد: »پیشــنهاد پــروژه تحقیقاتــی دکتــر 
ــکاران ایشــان به منظــور  اســماعیل رک رک و هم
ــاژ در جلســه تحقیقــات   ــع مشــکل ضعــف ولت رف
ــه نیمه صنعتــی  باعنــوان )طراحــی و ســاخت نمون
ــران  ــرای جب ــد ب ــت جام ــاژ حال ــده ولت تنظیم کنن
ــف  ــار ضعی ــای فش ــای فیدره ــاژ انته ــت ولت اف
بــا قابلیــت نصــب روی پایــه( از طــرف دانشــگاه 
ــرار  ــد ق ــی و تایی ــورد بررس ــرح و م ــتان مط لرس

ــت«. گرف
خودنیــا ابــراز امیــدواری کــرد بــا توجــه بــه 
رونــد پیشــرفت پــروژه بتوانیــم در آینــده ای 

ایــن  حــل  بــه  نســبت  نزدیــک 
ــی  ــر و اساس ــای موث ــکل گام ه مش
برداریــم کــه موجبــات رضایت منــدی 
مشــترکین روســتاهای دارای مشــکل 

را فراهــم آوریــم.
تحقیقــات  دفتــر  مدیــر  ادامــه  در 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
ــد  ــس از تایی ــه پ ــه این ک ــا اشــاره ب ب
قــرارداد  عقــد  بــه  اقــدام  پــروژه 
نمودیــم، اظهــار داشــت: »بــا حضــور 
کارشناســان دفتــر تحقیقــات شــرکت 
ــم و  ــارک عل ــس پ ــرق، رئی ــع ب توزی
ــروژه  ــن پ ــتان و محققی ــاوری لرس فن
ــد  ــر اســماعیل رک رک از رون ــه سرپرســتی دکت ب
اجــرا و انجــام کار و گــزارش پیشــرفت فیزیکــی 
پــروژه تحقیقاتــی دانشــگاه لرســتان کــه در 
مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری لرســتان بخــش 
می باشــند  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های 

بازدیــد به عمــل آمــد«.
کار  این کــه  بیــان  بــا  شــریفی پور  ابراهیــم 
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــگاهی م ــه آزمایش ــاخت نمون س
ــی  ــه نیمه صنعت ــت، گفــت: »کارســاخت نمون گرف
ــس از  ــه پ ــده ک ــروع ش ــاژ  ش ــده ولت تنظیم کنن
ســاخت آن اقــدام بــه نصــب در یکــی از مناطــق 
ولتــاژ  ضعــف  دارای  کــه  اســتان  روســتایی 

می باشــد انجــام خواهــد شــد«.

طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی تنظیم کننده ولتاژ حالت جامد در برق لرستان

نقشــه  نهادینه ســازی  راســتای  در 
راه فرماندهــی و کنتــرل و به منظــور 
از  بهره گیــری  و  اطالعــات  تبــادل 
در  موجــود  ظرفیت هــای  و  تــوان 
هدایــت،  بــرای  ســازمان ها  ســایر 
کارآمــد؛  و  موثــر  تصمیم گیــری 
تفاهم نامــه همــکاری بیــن شــرکت 
و  لرســتان  اســتان  بــرق  توزیــع 
ــد  ــتان منعق ــی اس ــی انتظام فرمانده

گردیــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع  ب
نیــروی بــرق اســتان لرســتان ایــن تفاهم نامــه 
ــه از  ــد ک ــره می باش ــاده و 2 تبص دارای ۶ م
ــوان  ــه می ت ــن تفاهم نام ــاد ای ــن مف مهم تری
غیرمجــاز،  برق هــای  جمــع آوری  بــه 
ــات  ــوردی از ضایع ــی م ــکاری در بازرس هم
ــن  ــکوک و هم چنی ــن مش ــی ها و اماک فروش
تأمیــن امنیــت مراســم ها و همایش هــای 
مرتبــط بــا شــرکت توزیــع بــرق لرســتان نــام 

ــرد. ب
آمــده  تفاهم نامــه  ایــن  از  بخشــی  در 
ــاء ســطح همــکاری مشــترک در  اســت: ارتق
ــات  ــار و اطاع ــریع اخب ــادل س ــوص تب خص
ــات  ــام اقدام ــم و انج ــور تصمی ــم به منظ مه
پیشــگیرانه در راســتای حفــظ امنیــت نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران، هم چنیــن 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــه ش ــن تفاهم نام در ای
بــرق اســتان لرســتان متعهــد گردیــده آمــار 
و اطاعــات انشــعابات برق هــای غیرمجــاز 
و ارائــه برنامه هــای قطعــی بــرق و وقــوع 
حــوادث و رخدادهــای خــاص در حــوزه بــرق 
ــتان  ــتان لرس ــی اس ــی انتظام ــه فرمانده را ب

ــد. ــام نمای اع

عقد تفاهم نامه همکاری 3 ساله بین 
برق لرستان با فرماندهی انتظامی

مدیــر دفتــر نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت 
ــع لرســتان درخصــوص اقدامــات انجــام شــده  توزی
ــر در تابســتان ســال جاری اظهــار داشــت:  ــن دفت ای
ــترک دارای  ــا 74 مش ــکاری ب ــرارداد هم ــد ق »عق
ــال  ــار س ــور از پیک ب ــت عب ــراری جه ــد اضط مول
۹۹ از مهم تریــن اقدامــات ایــن واحــد می باشــد«.

محمــد اســکندری در ادامــه ســایر اقدامــات صــورت 
ــرداری شــرکت  ــر بهره ب ــه در واحــد نظــارت ب گرفت
برشــمرد: »جهــت کنتــرل  این گونــه  را  توزیــع 
ــو  ــتگاه ات ــات دو دس ــش تلف ــاژ و کاه ــطح ولت س
ترانــس در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان ازنــا و 
یــک دســتگاه در مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان 
نظــارت، کنتــرل و  کوهدشــت نصــب گردیــد، 
و  بحرانــی  فیدرهــای  بازدیــد  صحت ســنجی 
عــادی، پیگیــری انجــام ســرویس معایــب فیدرهــای 
ــا،  ــایر فیدره ــک س ــت ی ــب اولوی ــی و معای بحران
پیگیــری ارتقــاء ســرور دیســپاچینگ جهــت نصــب 
و اســتقرار نرم افزارجدیــد )شــرکت ادصــاب(، بــا 
ــاس  ــع اجن ــروژه، توزی ــرل پ ــر کنت ــی دفت هماهنگ
ــی  ــای بحران ــر فیدره ــار جهــت تعمی موجــود در انب
و کاهــش خاموشــی، تهیــه لیســت کســری اجنــاس 
موردنیــاز فیدرهــای بحرانــی و تصویــب و پیگیــری 
ــجر  ــق مش ــاخه زنی مناط ــوری، ش ــد ف ــت خری جه
درگیــر بــا شــبکه قبــل از فصــل بارندگــی و طوفــان 
ــتایی و  ــای روس ــه محوره ــام مناقص ــی، انج احتمال
ــتان  ــطح اس ــرداری در س ــی بهره ب ــای حجم نیروه
و عقــد قــرارداد جدیــد بــا شــرکت متین ســاز 
ــرداری  ــوع بهره ب ــای مجم ــک قرارداده ــرخ، تفکی ف
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــیم بان ب ــر س ــه ه ــه ای ک به گون
ــود،  ــه کار ش ــغول ب ــمت مش ــان قس ــرارداد در هم ق
ــر محــور روســتایی شــیروان مدیریــت  اســتقرار دفت
ــع در  ــد واق ــل جدی ــرد در مح ــرق بروج ــع1 ب توزی
ــوب و  ــی مطل ــت خدمات ده ــیروان جه ــتای ش روس
مناســب و پیگیــری جهــت رفــع حریــم شــبکه بــه 

ــورد«. ــداد 22 م تع

اقدامات دفتر نظارت بر بهره برداری 
شرکت توزیع برق لرستان دســتگاه  یــک  نصــب  بــا 

ــر،  ــت آمپ ــس ۸00 کیلوول اتوتران
افــت ولتــاژ 24 روســتا در بخــش 
ــت  ــتان کوهدش ــان شهرس طره

ــد. ــع گردی رف
ــرق  مدیرعامــل شــرکت توزیــع ب
اســتان لرســتان در ایــن خصوص 
اظهــار داشــت: »بــا افزایــش 
ــای  ــداد مشــترکین در بخش ه تع
ــش  ــوص بخ ــف علی الخص مختل
بخــش  و خانگــی،  کشــاورزی 

ــاژ  ــت ولت ــا اف ــت ب ــتان کوهدش ــان شهرس طره
ــد«. ــه گردی مواج

فریــدون خودنیــا بــا بیــان  این کــه شــرکت توزیــع 
بــرق اســتان همــواره ســعی نمــوده بــرق پایــدار و 

مطمئــن را بــرای هم اســتانی ها 
تامیــن نمایــد، گفــت: »در بخــش 
طرهــان شهرســتان کوهدشــت 
ســازهای  و  ســاخت  به دلیــل 
بی رویــه  افزایــش  و  جدیــد 
ــه  ــاژ مواج ــت ولت ــا اف ــرف، ب مص
یــک  نصــب  بــا  کــه  شــدیم 
ــن  ــس مشــکل ای ــتگاه اتوتران دس

ــد«. ــع گردی ــش مرتف بخ
وی ادامــه داد: »خواســته مــا از 
مــردم فهیــم لرســتان ایــن اســت 
کــه  بــا توجــه بــه فصــل گرمــا و افزایــش مصــرف 
بــرق بــا صرفه جویــی به خصــوص در ســاعات اوج 
ــاهد خاموشــی های  ــا ش ــد ت ــاری کنن ــا را ی ــار م ب

ــیم«. ــه نباش ــته و بی برنام ناخواس

رفع افت ولتاژ بخش طرهان با نصب یک دستگاه اتوترانس
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ستاد

مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعات شــرکت توزیع 
ــر را  ــرق لرســتان آخریــن فعالیــت هــای ایــن دفت ب
ــای  ــرل روش ه ــرد: »کنت ــوان ک ــر عن ــه شــرح زی ب
محیــط  و  بهداشــت  ایمنــی،  سیســتم  اجرایــی 
ــزاری  ــه، برگ ــی و ماهیان ــورت هفتگ ــت به ص زیس
کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در ســتاد 
ــی  ــاعت و اجرای ــر س ــه و  60 نف ــداد 6 جلس ــه تع ب
نمــودن مصوبــات، برگــزاری کمیتــه حفاظــت فنــی 
توزیــع  تابعــه  مدیریت هــای  در  کار  بهداشــت  و 
ــاعت و  ــر س ــه و 7۸0 نف ــداد 7۸ جلس ــه تع ــرق ب ب
ــده  ــه زمان بندی ش ــه برنام ــات، تهی ــری مصوب پیگی
ــی،  ــی فن ــی ایمن ــای آموزش ــزاری کاس ه و برگ
بــا حضــور پرســنل قــرارداد دائــم و  ســامت 
ــداد   ــه تع ــپار ب ــرو و برون س ــن نی ــکاران تامی پیمان
162 جلســه و مقــدار  733۹  نفرســاعت، تهیــه 
برنامــه زمان بنــدی و برگــزاری مانــور ایمنــی بــا 11 
ــنل در  ــی پرس ــور آمادگ ــردی به منظ ــوع کارب موض
مقابــل حــوادث، کاهــش صدمــات و اجرایــی نمــودن 
6 مانــور ایمنــی بــا موضوع هــای تعیین شــده در 
کلیــه مدیریت هــای تابعــه، بازدیــد و نظــارت از 
لــوازم ایمنــی فــردی بــه تعــداد 1۸47 مــورد و لــوازم 
ــطح  ــورد در س ــداد 637 م ــه تع ــی ب ــی گروه ایمن
ســاختمان های  از  بازدیــد  توزیــع،  مدیریت هــای 
ــع  ــه و حــوزه ســتادی و رف اداری مدیریت هــای تابع
ــنل و  ــامت پرس ــده س ــرزا و تهدیدکنن ــوارد خط م
ــه  ــی ب ــن ایمن ــد مکــرر رابطی ــاب رجــوع و بازدی ارب
ــده  ــر رانن ــداد ۸۹ نف ــی تع ــورد، معرف ــداد 205 م تع
ــرای  ــع ذی صــاح ب ــه مراج ــده ب ــیم بان رانن ــه س ب
اخــذ گواهــی ســامت، حضــور دائــم پزشــک معتمــد 
در حــوزه ســتادی و مدیریت هــای توزیــع بــرق 
ــل  ــاز، تجلی ــرای انجــام تســت های دوره ای موردنی ب
ــرکت در روز  ــان ش ــه و زحمت کش ــران نمون از کارگ
ــال  ــر، ارس ــداد 34 نف ــه تع ــر ب ــی کار و کارگ جهان
ــای  ــه مدیریت ه ــه کلی ــی ب ــای ایمن شــعائر و پیام ه
ــاعه  ــت اش ــرق جه ــوض ب ــا قب ــات ب ــه و تبلیغ تابع
فرهنــگ ایمنــی، ابــاغ اخطارهــای کتبــی بــه 
ــد  ــاوز نموده ان ــع تج ــبکه توزی ــه ش ــه ب ــان ک خاطی

توســط مدیریت هــای توزیــع بــرق در جهــت حــذف 
پروتکل هــای  و  دســتورالعمل ها  تهیــه  حــوادث، 
ــرکت  ــژه ش ــت وی ــه ماموری ــه ب ــا توج ــتی ب بهداش

ــه  ــوص مقابل ــر در خص توانی
ویــروس  بــا 

 ، نــا و کر

ن  مبلمــا
و  شــهری 

تغذیــه افــراد مبتــا بــه 
کروناویــروس«.

شــاپور رضاییــان در ادامــه عملکــرد و اقدامــات 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــر ایمن ــی دفت عمل
ــا  ــگیری ب ــه و پیش ــت مقابل ــتان جه ــتان لرس اس
ــاد  ــمرد: »ایج ــه برش ــد1۹ را این گون ــروس کووی وی
کانــال مجــازی دفتــر ایمنــی شــرکت بــرای آمــوزش 
و اطــاع رســانی بــه مدیــران و کارکنــان در ســطح 
خصــوص  در  تابعــه  شهرســتان های  و  اســتان 
ــزاری دوره  ــرای برگ ــی ب ــا، هماهنگ ــروس کرون وی
ــا و  ــا موضوعیــت ویــروس کرون آمــوزش مجــازی ب
روش هــای پیشــگیری بــرای کلیــه پرســنل قــرارداد 
دائــم، تامیــن نیــرو و برون ســپار بــا همــکاری 
دفتــر آمــوزش اســتان، تهیــه دســتورالعمل ها و 
پروتکل هــای بهداشــتی از دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
شــرکت توانیــر و اجرایــی نمــودن در ســطح شــرکت 
و مدیریت هــای تابعــه، تهیــه و توزیــع بروشــورهای 
آموزشــی بــرای پیشــگیری از ویــروس کرونــا، 

ــای  ــنل در مدیریت ه ــا از پرس ــت کرون ــام تس انج
ــوم  ــگاه عل ــکاری دانش ــا هم ــرق ب ــع ب ــه توزی تابع
پزشــکی، اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان و 
ی  شــیفت بند
ــنل  پرس

و  اداری 
ــا توجــه  ــی ب فن
بــه اباغیــه رئیــس کمیتــه 
ــت  ــت مدیری ــا موافق ــتان ب ــا اس ــا کرون ــه ب مقابل
ــه  ــا ب ــترهای پیشــگیری از ابت ــل، نصــب پوس عام
ــه  ــرکت ب ــای اداری ش ــا در واحده ــروس کرون وی
خصــوص واحــد مشــترکین، نصــب پوســترهای 
ــوع در  ــاب رج ــرای ارب ــی ب ــه اجتماع ــت فاصل رعای
ــتانی،  ــه جلســات اس ــزاری کلی ســطح شــرکت، برگ
ــس  ــو کنفران ــتانی به صــورت ویدئ ــتادی و شهرس س
و مجــازی و چــاپ بنرهــای تبلیغاتــی پیشــگیری از 
کرونــا ویــروس به منظــور اطــاع رســانی بــه اربــاب 

ــوع«. رج
وی ادامــه داد: »بــا همــکاری و برنامه ریــزی رئیــس 
ــر خدمــات عمومــی اســتان به شــرح  اداره نظــارت ب
ــوارد بهداشــتی در ســطح شــرکت  ــام و م ــل اق ذی
اجرایــی و توزیــع گردیــد: توزیــع بیــش از 36 هــزار 
عــدد ماســک، بیــش از 2 هــزار بســته 100 عــددی 
ــت  ــزار جف ــدود 2 ه ــرف، ح ــار مص ــتکش یک ب دس
ــر  ــزار و ۸00 لیت ــع 5 ه ــس، توزی ــتکش التک دس

ــزار  ــش از 6 ه ــع بی ــد، توزی ــی 70 درص ــکل طب ال
ــدم  ــت، ع ــده دس ــواد ضدعفونی کنن ــورد م 420 م
و ضدعفونی کــردن  آبدارخانــه  بــه  پرســنل  ورود 
ــط  ــی محی ــطوح، گندزدای ــتگیره ها و س ــداوم دس م
ســاختمانی شــامل کــف راه روهــا و اتاق هــا بــا 
وایتکــس یــا آب ژاول بــه مقــدار 1252 لیتــر، 
ــتی  ــرویس های بهداش ــی س ــی و ضدعفون گندزدای
بــا مــواد ضدعفونــی وایتکــس یــا آب ژاول بــه 
ضدعفونــی  و  گندزدایــی  لیتــر،   1152 مقــدار 
محل هــای حســاس در ســاختمان  شــامل درب هــا، 
اربــاب  و  پرســنل  صندلی هــا  راه پله هــا،  نــرده 
ــه  ــژه ب ــورت وی ــک به ص ــل ماس ــوع و...، تحوی رج
تعــداد بیــش از 4 هــزار و 600 عــدد جهــت پرســنل 
خدمــات، اســتفاده از ســطل درب دار پــدال دار در 
محوطــه ســاختمان جهــت زباله هــای دورریــز، 
ــذی،  ــتمال کاغ ــد )دس ــی مانن ــماند عفون ــه پس زبال
ماســک و دســت کش اســتفاده شــده(، تحویــل 
ــدگان  ــه رانن ــی به صــورت مســتمر ب ــاده ضدعفون م
جهــت ضدعفونــی وســایل نقلیــه، عــدم ورورد افــراد 
ــات و  ــنل اتفاق ــتراحت پرس ــاق اس ــه ات ــه ب متفرق
ــری در  ــه 1.۸ مت ــت فاصل ــل رعای ــات، حداق عملی
ــا  ــات ب ــات و عملی ــنل اتفاق ــتراحت پرس ــاق اس ات
ــرل و 121  ــز کنت ــاق مرک ــی ات ــر، ضدعفون یک دیگ
ــیفت  ــر ش ــان ه ــتاد در پای ــع س ــپاچینگ توزی دیس
کاری و هم چنیــن اتاق هــای اتفاقــات و عملیــات 
ــرل و تب ســنجی پرســنل  ــه، کنت ــای تابع مدیریت ه
ــنج،  ــتگاه تب س ــتفاد از دس ــا اس ــه ب به صــورت روزان
ــردد در   ــدم ت ــنل اداری و ع ــه پرس ــژه ب ــد وی تاکی
ــا  ــرکت ب ــکاری ش ــاعدت و هم ــا، مس ــن اتاق ه بی
ــری  ــد، پیگی پرســنلی کــه بیماری هــای خــاص دارن
ســامت افــراد مبتــا بــه ویــروس کرونــا تــا حصول 
بهبــودی و برگشــت بــه کار طبــق دســتورالعمل 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و مجهــز نمــودن واحدهــای 
ــرای  ــردی ب ــه نرم افزارهــای کارب ــرق ب مشــترکین ب
ــازی  ــورت مج ــوع به ص ــاب رج ــورات ارب ــام ام انج
بــا همــکاری مدیــر نظــارت بــر خدمــات مشــترکین 

ــرکت«.                                                                                                                     ش

فعالیت های دفتر ایمنی شرکت توزیع برق لرستان

ــتان  ــرق لرس ــت آب ب ــران صنع ــه مدی جلس
موضــوع  بــا  مردم نهــاد  ســازمان های  بــا 
ــرق، در  ــه آب و ب ــی و مصــرف بهین صرفه جوی
ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــع ب محــل شــرکت توزی

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن جلســه رئیــس شــورای انسجام بخشــی 

صنعــت آب و بــرق بــا اشــاره بــه نقــش 
و  جامعــه  در  مردم نهــاد  ســازمان های 
ارتبــاط موثــر آن هــا بــا مــردم گفــت: »قطعــاً 
ــث  ــد در بح ــاد می توانن ــازمان های مردم نه س
آمــوزش و بهینه ســازی مصــرف آب و بــرق مــا 

ــد«. ــاری دهن را ی
ــت  ــه کیفی ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
بیش تــر، ایجــاد اشــتغال و رضایــت مــردم 
ــذاری  ــل واگ ــتان، حاص ــرق لرس ــوزه ب در ح
ــپاری  ــی و برون س ــش خصوص ــه بخ ــور ب ام
»شــرکت  داشــت:  اظهــار  کارهاســت، 
لرســتان در  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع 
راســتای بهینه ســازی مصــرف و گســترش 

فرهنــگ صرفه جویــی آمــاده همــکاری بــا 
اســت«. مردم نهــاد  ســازمان های 

بیــان این کــه حاضریــم در قالــب  بــا  وی 
ــگ  ــج فرهن ــث تروی ــمن ها بح ــا س ــرارداد ب ق
ــردم بســپاریم،  ــه خــود م ــه را ب مصــرف بهین
ــی در  ــتی آزمایی و بررس ــد از راس ــت: »بع گف

ــکاری  ــور، هم ــودن ام ــش ب ــورت نتیجه بخ ص
ــت«. ــد داش ــه خواه ــمن ها ادام ــا س ب

در ایــن جلســه مدیــران روابــط عمومــی 
نقــش  بــه  نیــز  بــرق  و  آب  صنعــت 
ــگ  ــج فرهن ــاد در تروی ــازمان های مردم نه س
ــد  صرفه جویــی و مصــرف بهینــه اشــاره نمودن
ــم  ــاد ه ــردم نه ــازمان های م ــدگان س و نماین
ــود را  ــنهادات خ ــات و پیش ــات، مطالب توضیح

ــد«. ــه نمودن ارائ
گفتنــی اســت، در پایــان ایــن مراســم رئیــس 
شــورای انسجام بخشــی صنعــت آب و بــرق بــا 
ــازمان های  ــات س ــه از زحم ــدای تقدیرنام اه

ــود. ــی نم ــاد قدردان مردم نه

نشست مدیران صنعت آب و برق لرستان 
با سازمان های مردم نهاد

اقدامات دفتر حقوقی شرکت توزیع برق لرستان
مدیــر دفتــر حقوقــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــر از مســاعدت ها و پیگیری هــای  ــا تقدی لرســتان ب
ــر  ــات دفت ــریح اقدام ــه تش ــرکت ب ــل ش مدیرعام
حقوقــی پرداخــت و آ ن هــا را این گونــه عنــوان 
و  دادســتان عمومــی  دســتور  نمــود: »حســب 
بازدیــد  خصــوص  در  اســتان  مرکــز  انقــاب 
ــهرک های  ــد ش ــی مانن ــع از مناطق ــرکت توزی ش
کشــاورزی،  چاه هــای  قالی شــویی ها،  صنعتــی، 

کــه   ... و  دامداری هــا 
ل  حتمــا ا

داشــتن 

در  بیت کوییــن 
آن هــا وجــود دارد و برخــورد 

ــغ  توســط نیــروی انتظامــی و دادســرا، جریمــه مبل
شــبکه های  ســارقان  از  ریالــی  میلیــون   270
ــاز  ــتفاده غیرمج ــه اس ــخاصی ک ــی اش ــرق، معرف ب
ــتان  ــطح اس ــراهای س ــه داس ــد ب ــرق نموده ان از ب
ــون  ــه اســتناد مــوادی از قان و محکومیــت آن هــا ب
ــون  ــاده 1 قان ــف م ــد ال ــامی و بن ــازات اس مج
ــرق،  ــاز از آب، ب ــتفاده کنندگان غیرمج مجــازات اس
تلفــن، فاضــاب و گاز بــه پرداخــت بهــای مصرفــی 

ــت.« ــع دول ــه نف ــدی ب ــه نق ــرق و جریم ب
حشــمت اله یاوریــان در ادامــه بــا اشــاره بــه 
اجرائیه هــای گرفته شــده در اجــرای اســناد رســمی 
بابــت بدهــی شــهرداری  شهرســتان خرم آبــاد 
ــال،  ــارد ری ــش از 215 میلی ــغ بی ــه مبل ــاد ب خرم آب
مستندســازی  خصــوص  »در  داشــت:  اظهــار 

ــی  ــه اجرای ــوع تفاهم نام ــند موض ــد س ــاک فاق ام
فــی مابیــن وزارت نیــرو و ســازمان ثبــت ایــن دفتــر 
تعــداد 4 فقــره ســند ســربی امــاک ایــن شــرکت 

ــت«. ــده اس ــل گردی ــرگ تبدی ــک ب ــه ت ب
ــه  ــات صــورت گرفت ــایر اقدام ــه س ــه ب وی در ادام
ــمرد:  ــر برش ــرح زی ــه ش ــا را ب ــرد و آن  ه ــاره ک اش
»تعــداد 5 فقــره کارشناســی بــه کانــون کارشناســان 
رســمی دادگســتری، تعــداد 5 اســتعام پاســخ داده 
ــورای  ــر ش ــه دبی ــده ب ش
هنگــی  هما
مبــارزه 
بــا 

د  ا مــو
اســتان،  مخــدر 
تعــداد 2 فقــره اصالــت دادنامــه 
نفقــه )الــزام بــه انفــاق و تحــت تکفــل( همــکاران 
ــکاری  ــه هم ــی، تفاهم نام ــع قضای ــرکت از مراج ش
ــتان  ــتان لرس ــی اس ــی انتظام ــن فرمانده ــی مابی ف
ــا  و شــرکت توزیــع بــرق اســتان، انعقــاد قــرارداد ب
ــئولیت  ــه مس ــوص بیم ــه در خص ــرکت های بیم ش
ــی، بیمــه آسانســورهای حــوزه ســتادی، بیمــه  مدن
آتش ســوزی مــزارع کشــاورزی، بیمــه خســارت بــه 
ــه و...(  ــه، صاعق شــبکه های روســتایی )ســیل، زلزل
ــطح  ــای س ــاختمان های انباره ــودن س ــه نم و بیم
اســتان، تعــداد 2 آرا صــادره در دیــوان عدالــت 
اداری بــه نفــع ایــن شــرکت، تعــداد 2 آرا صــادره در 
هیئــت تشــخیص اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
بــه نفــع شــرکت و پیگیــری و پاســخ بــه 6 شــکایت 

صــورت گرفتــه در ســازمان بازرســی«.
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گزارش عملکرد تابستان 99 مدیریت توزیع2 برق خرم آباد
ــاد  ــتان خرم آب ــرق شهرس ــع2 ب ــت توزی مدیری
ســه  در  خوش بختانــه  این کــه  بیــان  بــا 
و  برنامه ریــزی  بــا  ســال جاری  دوم  مــاه 
ــاش شــبانه روزی  ــا ت کارهــای کارشناســی و ب
همــکاران ایــن مدیریــت جهــت خدمت رســانی 
کاهــش  در  مثبتــی  گام هــای  توانســته ایم 
پیک بــار برداریــم، اظهــار داشــت: »در ایــن 
مــدت بــا 2۵ دســتگاه اجرایــی و ۸ بانــک 
ــا  ــکاری امض ــرارداد هم ــه و ق ــل تفاهم نام عام

ــت«. ــده اس ش
حکمــت بیرانونــدی در ادامــه بــه اقدامــات 
ــاره  ــت اش ــن مدیری ــوی ای ــده از س ــام ش انج
و آن هــا را این گونــه عنــوان کــرد: »نصــب 
چندیــن مــورد ترانــس در ســطح شــهر جهــت 
ــتان،  ــار تابس ــک ب ــاز در پی ــف ولت ــع ضع رف
احــداث شــبکه 2۰ کیلوولــت جهــت رفــع 
نقــاط  ترانس هــای  تــب  افزایــش  ولتــاژ، 
ــار  ــک ب ــور پی ــت عب ــت جه ــف مدیری مختل
ــبکه  ــل ش ــان داخ ــاخه زنی درخت ــتان، ش تابس
2۰ کیلوولــت جهــت کاهــش خاموشــی ها، 
ــار  ــیمی فش ــبکه س ــر ش ــزار مت ــل ۷ ه تبدی
ضعیــف بــه کابــل خودنگهــدار، جابه جایــی 
کیلوولــت   2۰ و  ضعیــف  فشــار  پایه هــای 
جهــت رفــع حریــم و اصــاح شــبکه، تعویــض 
ــای شکســته و فرســوده فشــار  و اصــاح پایه ه
ــت،  ــف مدیری ــاط مختل ــط نق ــف و متوس ضعی
ــت  ــت جه ــبکه های 2۰ کیلوول ــم ش ــع حری رف
واگــذاری انشــعاب بــه مشــترکین و جلوگیــری 
از اســتفاده برق هــای غیرمجــاز، کمــک بــه 
واحــد کنتــرل بــار، کمــک بــه واحد مشــترکین 
ــد  ــه واح ــک ب ــات، کم ــول مطالب ــت وص جه

ــای  مشــترکین جهــت وصــول اقســاط کنتوره
واگــذار شــده بــه متقاضیــان، نصــب و تعویــض 
۳۰ عــدد برق گیــر، نصــب و تعویــض 2۰ عــدد 
ــع  ــاز، رف ــض ۱۰ جداس کات اوت، نصــب و تعوی
تمــام ایــرادات خــط گلدشــت، شــاخه زنی 
و تعمیــرات شــبکه، رفــع شــاخه زنی فیــدر 
اصلــه   2۰۰ کامــل،  به صــورت  مایکرویــو 
جابه جایــی  مختلــف،  فیدرهــای  شــاخه زنی 
۳۳ عــدد سکســیونر بــرای تعمیــر و نصــب یــک 

سکشــن الیزر«. عــدد 
ــز  ــی نی ــد ایمن ــرد واح ــوص عملک وی در خص
گفــت: »بازدیــد ماهیانــه از اکیپ هــای اجرایــی، 
ــزار فــردی نیروهــا و راننــدگان و...  بازدیــد از اب
ــای  ــتادی، بازدیده ــوزه س ــه ح ــال آن ب و ارس
روزانــه حریــم شــبکه بــرای شــهرداری، گزارش 
ــرار  ــبکه ق ــم ش ــه در حری ــاختمان هایی ک س
بــه  رفــع حریــم  اخطارهــای  دادن  دارنــد، 

ــد  ــی و بازدی ــاک، کارشناس ــن ام ــن ای صاحبی
ــم  ــر حری ــی از نظ ــای احداث ــتعام طرح ه اس
ــکاران از  ــد دســتورکارهای پیمان شــبکه و بازدی

ــت«. ــوده اس ــی ب ــد ایمن ــای واح برنامه ه
بیرانونــدی ســرویس و نگهــداری و رفــع عیــب 
چراغ هــای 2۳ وات بــه تعــداد ۱۸۰ دســتگاه را 
ــا  ــایر فعالیت ه ــت و س ــات دانس ــر اقدام از دیگ
بــه شــرح ذیــل برشــمرد: »ســرویس و  را 
نگهــداری و رفــع عیــب چراغ هــای ۵۰ وات 
۱۶۵ دســتگاه، ســرویس و نگهــداری و رفــع 
دســتگاه،   ۱۵۰ وات   ۷۰ چراغ هــای  عیــب 
ســرویس و نگهــداری و رفــع عیــب چراغ هــای 
تعویــض چــک ۵۰  وات ۳۰ دســتگاه،   2۵۰
وات ۱۳۰ دســتگاه، تعویــض چــک ۷۰ وات 
ــک ۱۵۰ وات ۱۱۰  ــض چ ــتگاه، تعوی ۱۶۵ دس
دســتگاه، تعویــض کلمــپ انشــعاب 2۵۰ عــدد، 
تعویــض ســرپیچ ۷۰ عــدد، نصــب ۴۰ دســتگاه 

چــراغ روشــنایی نقــاط مختلــف و نصــب 2 
ــکار«. ــط پیمان ــتایی توس ــراغ روس ــزار چ ه

وی در ادامــه اقدامــات واحــد کنتــرل بــار را نیــز 
این گونــه عنــوان کــرد: »زیــر بــار آوردن تعــداد 
ــد کــه در ســال 9۸ و  ــس جدی ۷ دســتگاه تران
ــا  ــار آن ه ــی ب ــده اند و جابه جای ــب ش 99 نص
بــا ترانس هــا و فیدرهــای فول بــار مجــاور، 
احــداث ۱۰۵۰ متــر فیــدر دوبــل بــرای منطقــه 
ــی و  ــری و گلدشــت شــرقی و غرب پشــته جزای
ــترکین  ــه مش ــی ک ــب ترانس های ــش ت ...، افزای
ــه تعــداد  ــد ب ــاژ بوده ان آن هــا دچــار ضعــف ولت
۱۰2 دســتگاه ترانســفورماتور عمومــی، اصــاح 
ــداد 22۷  ــه تع ــف ب ــار ضعی ــبکه فش ــاژ ش ولت
دســتگاه   ۱۰۱ تعــداد  بــار  تعــادل  مــورد، 
ــتم  ــا در سیس ــار آن ه ــه آم ــفورماتور ک ترانس
ــی  ــد ارت تمام ــد، بازدی ــود می باش ۱2۱ موج
ترانس هــا و ســرکابل ها و ارت هــای انتهــای 
خــط، نصــب دیتاالگرهــا، ثبات هــا و پــاور 
اکوالیزرهــا بــرای پایــش پســت های فشــار 
ضعیــف عمومــی و اختصاصــی جهــت مطالعــات 
ــرداری  ــا بهره ب ــکاری ب ــا، هم ــب فیلتره و نص
اصــاح  و  چــاوش  طــرح  جهــت  ســتاد 
مشــترکین دارای نوســانات برقــی و بازدیــد 
کنتورهــای مســتقیم، نصــب یــک دســتگاه 
ــهید  ــی ش ــت زمین ــک۳ در پس ــر هارمونی فیلت
طالقانــی چهــارراه بانــک، همــکاری بــا قســمت 
ــت  ــات جه ــول مطالب ــد وص ــترکین و واح مش
باالبــردن عملکــرد امــور و بارگیــری موفق ۱۰۰ 
درصــدی تمــام ترانس هــای عمومــی محــدوده 
امــور و ارت گیــری و ولتاژگیــری آن هــا مطابــق 

ــه شــده«. ــه ارائ ــا برنام ب

بــرق  توزیــع  مدیریــت 
شهرســتان پل دختــر بــا 
ــتان  ــه تابس ــن ک ــان ای بی
پیگیــری  بــا  امســال 
ــل شــرکت  ــای مدیرعام ه
اســتان  بــرق  توزیــع 
بــه  برق رســانی  پــروژه 
ماهــور  وران  روســتاهای 
بــه بهره بــرداری رســید، 
اظهــار داشــت: »جهــت 
ایــن  بــه  برق رســانی 
مناطــق کــه تــا پیــش 
بــرق  نعمــت  از  ایــن  از 
بی نصیــب بودنــد بیــش 

ــر  ــط، 500 مت ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــزار مت از 5 ه
ــی  ــت هوای ــتگاه پس ــف و 3 دس ــار ضعی ــبکه فش ش

گردیــد«. احــداث 
محمدطاهــر متش پــور در ادامــه از آغــاز بــه کار 
تخت چــان  منطقــه  روســتایی  شــبکه  احــداث 
ــا توجــه  به طــول 20 کیلومتــر خبــر داد و گفــت: »ب
بــه صعب العبــور بــودن منطقــه ایــن پــروژه در نــوع 
خــود پــروژه ای عظیــم محســوب می شــود و منجــر 

ــد«. ــد گردی ــتا خواه ــرق دار شــدن 1۸ روس ــه ب ب
وی بــا اشــاره بــه این کــه از ابتــدای تابســتان 
ســال جاری بــا شــدت گرفتــن گرمــا به منظــور 
رفــع ضعــف ولتــاژ مشــترکین اقــدام بــه نصــب 10 
ــت،  ــده اس ــر ش ــت آمپ ــس 100 و 200 کیلوول تران
ــه در ســه  ــی اســت ک ــن در حال ــرد: »ای ــح ک تصری
ماهــه نخســت ســال نیــز در همیــن راســتا 32 
ــود و  ــده ب ــزوده ش ــبکه اف ــه ش ــد ب ــس جدی تران
هم چنیــن به منظــور بهبــود وضعیــت روشــنایی 
معابــر در ســطح شــهر و روســتاها اقــدام بــه تعمیــر 
ــنایی در  ــراغ روش ــتایی و 740 چ ــراغ روس 1250 چ

ــت«. ــده اس ــهری ش ــق ش مناط
ــدت  ــن م ــه در ای ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــور ب متش پ
ــدی  ــادی و دیمان ــور ع ــتگاه کنت ــداد 2740 دس تع
تســت و تعــداد  1552 انشــعاب اصــاح و هم چنیــن 
ــرق  ــن ب ــت تامی ــعاب جه ــتگاه انش ــداد 346 دس تع

ــهری  ــد ش ــان جدی متقاضی
ــده  ــذار ش ــتایی واگ و روس
»ســایر  افــزود:  اســت، 
اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــه  ــت ب ــن مدیری ــط ای توس
شــرح زیــر اســت: احــداث ۸ 
ــاورزی  ــاژ کش ــتگاه پمپ دس
مختلــف  نقــاط  در 
ــی 27  ــتان، جابه جای شهرس
اصلــه تیــر فشــار ضعیــف و 
جابه جایــی 5 اصلــه تیــر 
فشــار متوســط در نقــاط 
و  ســرویس  حادثه خیــز، 
تعمیــر ۸3 دســتگاه ترانــس 
ــف،  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــر 1۸ مت ــی و تعمی هوای
تعمیــر 140 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط، اصــاح 
ولتــاژ مشــترکین در پیک بــار بــه میــزان 2250 
ــوردار  مشــترک، نصــب 11 دســتگاه سکســیونر موت
ــت  ــن الیزر جه ــتگاه سکش ــب 17 دس 2020 و نص
ــی  ــش خاموش ــبکه و کاه ــات روی ش ــود عملی بهی
ــش  ــت کاه ــر جه ــزان 200 مت ــه می ــاخه زنی ب و ش

خاموشــی«.
ــه  ــر ادام ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــت توزی مدیری
مدیریــت  ایــن  اقدامــات شــایان ذکــر  »از  داد: 
می تــوان بــه احــداث خــط )فیــدر( جدیــد 20 
ــدر  ــام فی ــدی به ن ــهید کایی ــت ش ــت از پس کیلوول
»جایــدر«  بــا اعتبــاری بالغ بــر 200 میلیــون تومــان 
ــتایی و  ــای روس ــر فیدره ــار دیگ ــل ب ــت تعدی جه

ــرد«. ــاره ک ــهری اش ش
ــبتی  ــی و مناس ــای فرهنگ ــی فعالیت ه ــه برخ وی ب
ایــن مدیریــت نیــز اشــاره کــرد و گفــت: »برگــزاری 
زیــارت عاشــورا در دهــه اول محــرم، غبارروبــی 
نمازخانــه شهرســتان، انجــام مراســمات والدت و 
ــل از  ــال، تجلی ــول س ــر در ط ــه مطه ــهادت ائم ش
ــت و  ــه کرام ــبت ده ــه مناس ــادات ب ــکاران س هم
ــه  ــبت ده ــه مناس ــی ب ــابقه فرهنگ ــزاری مس برگ
والیــت از جملــه فعالیت هــای فرهنگــی و مناســبتی 

ــت«. ــوده اس ــتان ۹۹ ب ــت در تابس ــن مدیری ای

اقدامات انجام شده برق پل دختر در سه ماهه دوم سال 
بــه گــزارش روابــط 
شــرکت  عمومــی 
ــتان،  ــرق لرس ــع ب توزی
ــه احســان  آییــن معارف
مدیریــت  لطفــی، 
ــرق شهرســتان  جدید ب
کوهدشــت و تکریــم 
علــی بــدری، مدیریــت 
ایــن  بــرق  ســابق 
ــا حضــور  ــتان ب شهرس
فرمانــداری  معــاون 
شهرســتان کوهدشــت، 
ــع انســانی  معــاون مناب
توزیــع،  شــرکت 
ــت  ــر حراس ــر دفت مدی
ــر  ــع، مدی شــرکت توزی
ــی  ــط عموم ــر رواب دفت
ــان  ــی از کارکن و جمع
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ش
لرســتان  اســتان 

گردیــد. برگــزار 
ــع انســانی  ــت مناب ــن مراســم، معاون ــدای ای در ابت
ــت:  ــار داش ــتان، اظه ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ش
ممکــن  نحــو  بهتریــن  بــه  »خدمت رســانی 

ایــن شــرکت می باشــد«. ســرلوحه کار 
ســلیمانی افــزود: »در زمــان مدیریــت ســابق 
ــوب و  ــات خ ــت اقدام ــتان کوهدش ــرق شهرس ب
شایســته ای در حــوزه بــرق صــورت گرفتــه و 
بــا توجــه بــه توانایی هــای مهنــدس لطفــی 
ــز  ــتان نی ــن شهرس ــد ای ــت جدی ــوان مدیری به عن
امیدواریــم ایــن رونــد بــه شــکل بهتــر و در خــور 
ــه  ــتان ادام ــن شهرس ــهیدپرور ای ــردم ش ــأن م ش

ــد«. ــته باش داش
در ادامــه معــاون فرمانــداری شهرســتان کوهدشــت 
بــا تاکیــد بــر تکریــم اربــاب رجــوع، ابــراز داشــت: 
ــه شــرکت های خدمت رســان  ــداری ب ــگاه فرمان »ن
از جملــه شــرکت توزیــع بــرق نــگاه سیاســی 

ایــن  و  نیســت 
توجــه  بــا  شــرکت ها 
ــد  ــه رســالتی کــه دارن ب
ــرایطی  ــر ش ــد در ه بای
و  بــوده  پاســخ گو 
مــردم  خدمت گــذار 

باشــند«.
ادامــه  در  رضایــی 
قدردانــی  ضمــن 
بــدری  مهنــدس  از 
موفقیــت  آرزوی  و 
تبریــک  و  وی  بــرای 
مهنــدس  انتصــاب 
ــد  ــت جدی ــی مدیری لطف
ــتان،  ــن شهرس ــرق ای ب
گفــت: »امیدواریــم در 
دوران تصــدی مدیریــت 
ــل  ــم تعام ــد بتوانی جدی
ســازنده ای  و  خــوب 
بــه  باشــیم،  داشــته 
موجبــات  نحوی کــه 
رضایت منــدی آحــاد مختلــف مــردم را در پــی 

باشــد«. داشــته 
ــرق  ــد ب ــت جدی ــی، مدیری ــان لطف ــان احس در پای
شهرســتان کوهدشــت، ضمــن تشــکر از مدیریــت 
ــات و  ــر زحم ــه خاط ــت ب ــرق کوهدش ــابق ب س
ــم  ــت: »امیدواری ــان، گف ــمند ایش ــات ارزش اقدام
ــکاران  ــود هم ــال و وج ــد متع ــف خداون ــه لط ب
ــرق  ــت ب ــاش مدیری ــش و پرت ــد، زحمت ک توانمن
ــیل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــت و ب ــتان کوهدش شهرس
ــایر  ــا س ــکاری ب ــتان و هم ــن شهرس ــاالی ای ب
حمایت هــای  هم چنیــن  و  ادارات  و  ســازمان ها 
ــرق اســتان لرســتان  ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
بتوانیــم خدمــات ارزنــده و مانــدگاری در ایــن 
ــات  ــه موجب ــم به طوری ک ــام دهی ــتان انج شهرس
ــتان را  ــن شهرس ــریف ای ــردم ش ــدی م رضایت من

به دنبــال داشــته باشــد«.

آیین معارفه مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
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عملکرد مدیریت توزیع برق1 شهرستان خرم آباد در تابستان 99
بــرق۱  توزیــع  مدیــر 
ــا  ــاد ب ــتان خرم آب شهرس
ــت  ــه مدیری ــان این ک بی
ــاد  ــرق۱ خرم آب ــع ب توزی
امســال  تابســتان  در 
گرمــای  به دنبــال  و 
هم چنیــن  و  فزاینــده 
ــا  ــاری کرون ــیوع  بیم ش
را  خــود  تــاش  تمــام 
بــرق  تامیــن  دربــاره 
کمتریــن  و  پایــدار 
اعمــال  میــزان  تعــداد 
خاموشــی به عمــل آورد 
ــی در  ــه خلل ــا هیچ گون ت
ــر  ــات ب ــه خدم ــد ارائ رون

ــاد  ــاری ایج ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــترکین و مب مش
نشــود، اظهــار داشــت: »در همیــن راســتا ایــن 
ــیمی  ــبکه س ــض ش ــه تعوی ــدام ب ــت اق مدیری
تعویــض  از طــرح  مانــده  باقــی  آلومینیــوم 
ــل خودنگهــدار به طــول  ــه کاب شــبکه ســیمی ب
 ۶۳۰۰ بالغ بــر  اعتبــاری  بــا  متــر  هــزار   ۷
ــزایی در  ــش به س ــه نق ــود ک ــال نم ــون ری میلی
کاهــش خاموشــی های فشــار ضعیــف مناطقــی 
کــه از ایــن شــبکه ها اســتفاده می کردنــد و 
رفــع افــت ولتــاژ در مناطــق مختلــف شــهری و 
روســتایی و اقــدام بــه نصــب ۱۵ دســتگاه پســت 
هوایــی )۱ دســتگاه ۳۱۵ کیلوولــت، ۱2دســتگاه 
2۰۰ کیلوولــت و 2 دســتگاه ۱۰۰ کیلوولــت 
ــون  ــر ۱2۴۵۰ میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب ــر( ب آمپ

ــد«. ــال گردی ری
ــت  ــه جه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــری ب ــران امی مه
نیــز  بــرق  فاقــد  متقاضیــان  بــرق  تامیــن 
ــار  ــبکه فش ــر ش ــداث 2۳۰۰ مت ــه اح ــدام ب اق
ضعیــف هوایــی بــا اعتبــاری بالغ بــر 2۵۰۰ 

میلیــون ریــال جهــت نقــاط مختلــف شــهری و 
روســتایی شــده اســت، عنــوان کــرد: »طــی ایــن 
مــدت و بــا توجــه بــه ادامــه تکمیــل واحدهــای 
ــرق ســاکنین در  مســکن مهــر جهــت تامیــن ب
ــتگاه  ــب 2۰ دس ــه نص ــدام ب ــا اق ــن واحده ای
پســت هوایــی، احــداث ۱2۰ متــر شــبکه فشــار 
ــبکه  ــر ش ــداث ۳۱۵ مت ــی و اح ــف هوای ضعی
فشــارضعیف زمینــی و احــداث ۵۷۰ متــر شــبکه 
فشــار متوســط هوایــی بــا اعتبــاری بالغ بــر 

ــت«. ــده اس ــال ش ــون ری ۱۷۸۰۰ میلی
وی بــا بیــان این کــه در همیــن راســتا و جهــت 
رفــع مشــکل روشــنایی معابــر ســاکنین مســکن 
ــه  ــا پیگیــری مدیریــت عامــل اقــدام ب مهــر و ب
ــا نصــب  ــر ب ــر شــبکه معاب ــزار مت احــداث 2 ه
ــتگاه  ــر و نصــب ۳ دس ــراغ معاب ــتگاه چ ۶۰ دس
پســت هوایــی ۵۰ کیلوولــت آمپــر بــا اعتبــاری 
بالغ بــر ۴۰۰۰ میلیــون ریــال شــده اســت، 
گفــت: »طــی ایــن مــدت روســتای فاقــد بــرق 
رحمان آبــاد بــا احــداث ۶۴۰ متــر شــبکه فشــار 
ــف و  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــط و ۳۶۰ مت متوس

دســتگاه  یــک  نصــب 
کیلوولــت   2۵ ترانــس 
اعتبــاری  بــا  آمپــر 
میلیــون   9۵۰ بالغ بــر 
ریــال بــرق دار شــده و 
 ۷۰۰ تعــداد  هم چنیــن 
ــی  ــت هوای ــتگاه پس دس
ــت«. ــده اس ــری ش بارگی

»در  افــزود:  امیــری 
تامیــن  راســتای 
روشــنایی معابــر نقــاط 
تاریــک شــهر و روســتا 
دســتگاه   ۱۳۰ تعــداد 
چــراغ معابــر بــا اعتبــاری 
میلیــون   ۳۰۰ بالغ بــر 
ریــال نصــب گردیــده و در همیــن راســتا تعــداد 
ــر ســوخته و ۴۶۰ عــدد  9۳۰ عــدد المــپ معاب
ــر  ــاری بالغ ب ــا اعتب ــر ب ــای معاب ــک چراغ ه چ
ــده  ــاح ش ــض و اص ــال تعوی ــون ری ۸۰۰ میلی

اســت«.
خرم آبــاد  شهرســتان  بــرق۱  توزیــع  مدیــر 
بــا تاکیــد بــر این کــه در حــوزه خدمــات 
ــداد ۶۵۴  ــدت تع ــن م ــی ای ــترکین در ط مش
انشــعاب خانگــی، عمومــی، کشــاورزی و تجــاری 
ــاز  ــور تکف ــتگاه کنت ــداد ۶۶۸ دس ــذار و تع واگ
ــرد:  ــح ک ــاز نصــب شــده اســت، تصری و ســه ف
کنتــور  دســتگاه   ۷۰۱۴ تعــداد  »هم چنیــن 
ــتگاه  ــه ۴۱۰ دس ــت ک ــدی تس ــادی و دیمان ع
کنتــور معیــوب یــا دســت کاری شــده شناســایی 
شــده اســت و در ایــن مــدت تعــداد ۱۶۳ فقــره 
انشــعاب غیرمجــاز کشــف و جمــع آوری شــده و 
جرائــم مربــوط اخــذ گردیــده اســت کــه از ایــن 
تعــداد ۷۵ فقــره انشــعاب غیرمجــاز بــه انشــعاب 

ــه اســت«.  ــر یافت ــی تغیی قانون

مراســم  در  و چگنــی  مــردم خرم آبــاد  نماینــده 
رونمایــی از افتتــاح فــاز دوم روشــنایی مســکن  مهــر 

ــه  ــان این ک ــا بی ــاد ب خرم آب
مــل  عا یر مد

شــرکت 

یــع  ز تو
اولیــن  بــرق 

مدیــری بــود کــه بــه وعــده 
خــود در حــل مشــکل  ســاکنین مســکن مهــر عمــل 
ــش  ــه پی ــه هفت ــدود س ــت : »ح ــار داش ــرد، اظه ک
ــاع  ــا اط ــه م ــد ب ــر کمالون ــکن مه ــاکنین مس س
ــن  ــنایی ای ــث روش ــکاتی در بح ــه مش ــد ک دادن
ــدس  ــه مهن ــوع را ب ــه موض ــود دارد ک ــه وج منطق
ــاع  ــرق اط ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــا، مدیرعام خودنی

دادیــم«.
مهــرداد ویســکرمی بــا قدردانــی از مهنــدس خودنیــا 
به دلیــل آن کــه از مدیرانــی اســت کــه هــر ســاعتی 
از شــبانه روز در دســترس می باشــد ادامــه داد: »بعــد 
از صحبــت بــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق، وی 
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــه ب ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــول  ــود، ق ــی ب ــزات فن ــد برخــی تجهی ــد خری نیازمن
دادنــد تــا ســه هفتــه آینــده مشــکل حــل می شــود 
ــکل  ــه هفته مش ــان س ــه در پای ــم ک ــروز دیدی و ام

روشــنایی ایــن منطقــه حــل شــده اســت«.
ــه  ــر منطق ــکن مه ــکات مس ــر مش ــه دیگ وی ب
ــکات  ــه مش ــت: »البت ــرد و گف ــاره ک ــد اش کمالون

ــا اولیــن کســی کــه در  ــز وجــود دارد ام دیگــری نی
حــل یکــی از مشــکات مســکن مهــر اقــدام کردنــد 
مدیریــت بــرق اســتان بــود 
کــه از ایشــان و 
مــی  تما

ســنل  پر
ایــن  زحمتکــش 

می کنــم«. تشــکر  شــرکت 
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
نیــز ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه دولــت 
ــده  ــت نماین ــروز در خدم ــه ام ــبکه ای ک ــت: »ش گف
ــد،  ــد ش ــی از آن بازدی ــاد و چگن ــتان خرم آب شهرس
شــبکه معابــر فــاز دوم مســکن مهــر خرم آبــاد 
ــر  ــدوداً 4۸00 مت ــه ح ــن منطق ــرای ای ــه ب اســت ک
ــراغ 150 وات و 70  ــداث، 240 چ ــر اح ــبکه معاب ش
وات بــا اعتبــار حــدود 600  میلیــون تومــان نصــب و 

ــم«. ــدازی کردی راه ان
از  تشــکر  ضمــن  ادامــه  در  خودنیــا  فریــدون 
ــزود:  ــی اف ــاد و چگن ــده خرم آب ــای نماین پیگیری ه
»قطعــًا پیگیری هــای جنــاب ویســکرمی باعــث شــد 
ــود و  ــر ش ــا بیش ت ــکاران م ــای هم ــا پیگیری ه ت
پــروژه ای کــه 25 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــت 
تکمیــل و راه انــدازی کنیــم و قطعــًا بــا حمایت هــای 
ایشــان شــرکت توزیــع بــرق اســتان می توانــد 
بــرای  را  بهتــر  خدمات رســانی  بــا  پروژه هایــی 

ــد«. ــی کن ــتان عملیات ــریف اس ــردم ش م

تقدیر نماینده خرم آباد و چگنی از مدیرعامل برق لرستان
بــرق  توزیــع  مدیــر 
در  دورود  شهرســتان 
ــام  ــات انج ــوص اقدام خص
در  مدیریــت  ایــن  شــده 
ــال ۹۹  ــه دوم س ــه ماه س
اظهــار داشــت: »به رغــم 
موانــع  و  مشــکات 
خوش بختانــه  پیــش رو، 
در  موثــری  اقدامــات 
و  برق رســانی  خصــوص 
در  خاموشــی ها  کاهــش 
شهرســتان دورود صــورت 

اســت«. گرفتــه 
عبــداهلل ســاجدی بــا تاکیــد 

بــر این کــه ایــن رونــد تــا پایــان ســال بــا تــاش 
ــه  ــل ادام ــت مدیرعام ــکاران و حمای ــت هم و هم
ــه  ــه را ب ــورت گرفت ــات ص ــت، اقدام ــد داش خواه
شــرح ذیــل عنــوان کــرد: »احــداث پســت هوایــی 
ــبکه  ــداث ش ــتگاه، اح ــتایی 2 دس ــهری و روس ش

فشــار ضعیــف شــهری 
متــر،   110۹

احــداث 

شــبکه 
ضعیــف  فشــار 

روســتایی بــه طــول 205۹ 
ــف  ــاط مختل ــنایی در نق ــراغ روش ــب چ ــر، نص مت

 ۸0 تعــداد  بــه  شهرســتان 
ــای  ــداد چراغ ه ــتگاه، تع دس
ــض  ــپ تعوی ــده )الم تعمیرش
مــوارد(  ســایر  اصــاح  و 
بــه تعــداد 1500 دســتگاه، 
ــف  ــاط مختل ــم نق ــع حری رف
 500 روســتایی  و  شــهری 
متــر، تبدیــل ســیم مســی 
در  خودنگهــدار  کابــل  بــه 
نقــاط مختلــف شــهری 2330 
متــر، تبدیــل ســیم مســی بــه 
ــاط  ــدار در نق ــل خودنگه کاب
 3501 روســتایی  مختلــف 
جهــت  شــاخه زنی  و  متــر 
کاهــش خاموشــی و افزایــش ایمنــی 1500 متــر«.

را  مشــترکین  واحــد  عملکــرد  پایــان  در  وی 
انشــعاب  فــروش   « کــرد:   عنــوان  این گونــه 
ــاری  ــعاب تج ــروش انش ــورد، ف ــی 475 م خانگ
ــورد،  ــروش انشــعاب کشــاورزی 5 م ــورد، ف 57 م
فــروش انشــعاب صنعتــی 
مــورد،   1
ــروش  ف

ب  نشــعا ا
و  آزاد 47 مــورد 
فــروش انشــعاب عمومــی 17 

مــورد«.

عملکرد برق شهرستان دورود در تابستان سال جاری

ــاره  ــا اش ــله ب ــتان سلس ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
بــه رونــد مثبــت فعالیت هــای شــرکت توزیــع 
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــر اس ــتان در سراس ــرق لرس ب
»خوش بختانــه مدیریــت علمــی و تخصصــی باعــث 
شــده اســت کــه شــاهد اتفاقــات بســیار ارزشــمندی 

ــیم«. ــتان باش ــرق در لرس ــوزه ی ب در ح
ــه تشــریح عملکــرد  ــه ب مرادجــان ســپهوند، در ادام
ــن مدیریــت در ســه ماهه دوم ســال ۹۹ پرداخــت  ای
و گفــت: »احــداث 7200 متــر سیم کشــی خــط 
20 شــهرک صنعتــی الشــتر کــه نصــب یــراق آالت 
ــودن  ــرق دار نم ــت ب ــده جه ــام ش ــزات انج و تجهی
فیــدر اختصاصــی از پســت الشــتر تــا داخــل شــهرک 
و تفکیــک بــرق شــهرک از فیــدر مرکــزی، احــداث 
 25 پســت  و  کیلوولــت   20 شــبکه  متــر   1200
کیلوولــت بــه همــراه 250 متــر شــبکه فشــار ضعیف 
روســتای چم تکلــه بســطام و تخلیــه روســتای 
کنــار رودخانــه از خســارات ســیل و بــرق دار نمــودن 
ــازی  ــاح و بهینه س ــه، اص ــد چم تکل ــتای جدی روس
ــرات  ــاح و تعمی ــی، اص ــت هوای ــتگاه پس 23 دس
ــع  ــر، رف ــول 50 کیلومت ــت به ط ــبکه 20 کیلوول ش
حریــم فشــار ضعیــف 15 مــورد، رفــع حریــم فشــار 
متوســط 4 مــورد، نصــب کنتــور 266 مــورد و تســت 
ــورد  ــادی و 7۸ م ــت ع ــورد تس ــی 176۸ م و بازرس

ــورد«. ــًا 1۸46 م ــه فاز جمع ــت س تس

فعالیت های سه ماهه تابستان 
مدیریت توزیع برق الشتر
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شهرستانها

عملکرد  تابستانی مدیریت برق1 شهرستان بروجرد  

بروجــرد  شهرســتان  بــرق۱  توزیــع  مدیــر 
بــا اشــاره بــه تاش هــای صــورت گرفتــه 
ــر نقــاط  ــه اکث ــع در برق رســانی ب شــرکت توزی
اســتان عنــوان کــرد: »شهرســتان بروجــرد 
کار  و  برنامه ریــزی  بــا  اخیــر  ســال های  در 
ــه پرســنل توانســته  ــی کلی کارشناســی و همدل
ــال  ــاه ح ــت رف ــی در جه ــای مثبت اســت گام ه

مشــترکین بــردارد.« 
ــزاری  ــه برگ ــه ب ــروی در ادام ــی خس محمدعل
ــه  ــورت روزان ــرم به ص ــه اول مح ــمات ده مراس
ــا  ــارت عاشــورا همــراه ب ــای زی ــت دع ــا قرائ و ب
عــزاداری و ســخنرانی در محوطــه مدیریــت 
توزیــع بــرق شهرســتان بــا رعایــت تمــام 

داد. خبــر  بهداشــتی  پروتکل هــای 
وی ســایر اقدامــات ایــن مدیریــت در ســه ماهــه 
فصــل تابســتان را بــه شــرح ذیــل عنــوان کــرد: 
»برق رســانی بــه روســتای جدیــد تنگــه محمــد 
ــتا  ــال 9۸ روس ــیل س ــل س ــه به دلی ــی ک حاج
روســتای  برق رســانی  بــود،  شــده  جابه جــا 
حســین آباد ورکــوه کــه ایــن روســتا فاقــد بــرق 

و خالــی از ســکنه بــوده ولــی به دلیــل مهاجــرت 
ــتا  ــدد روس ــدن مج ــر ش ــی دای ــوس اهال معک
ــواده از  ــم ۱۰ خان ــع حری ــد، رف ــرق دار گردی ب
روســتای کیــدان کــه در حریــم شــبکه 2۰ 
کیلوولــت قــرار داشــت، نصــب ۳ دســتگاه 
و  محمود آبــاد  مناطــق  در  هوایــی  ترانــس 
علی آبــاد و روســتای طنجــور، جــذب 2۸۰ 
مشــترک جدیــد، اصــاح و بهینه ســازی ۱۰ 
کیلومتــر شــبکه ی فشــار ضعیــف و فشــار 
متوســط در نقــاط مختلــف شهرســتان، اصــاح 
و بهینه ســازی ۴۰ پســت هوایــی و زمینــی، 
ــف  ــاط مختل نصــب ۱۰۰ دســتگاه چــراغ در نق
ــتگاه  ــض ۱۵۰۰ دس ــتایی، تعوی ــهری و روس ش
ــهری و  ــف ش ــاط مختل ــوخته در نق ــپ س الم
روســتایی، جمــع آوری ۱۵۰ انشــعاب غیرمجــاز 
ــه مجــاز تبدیــل  کــه تعــداد ۳۷ مــورد آن هــا ب
ــوزر  ــتگاه ریگل ــک دس ــب ی ــت، نص ــده اس ش
و  شــیروان  فیــدر  مســیر  در  سکشــن الیز  و 
تأمیــن بــرق چهــار واحــد صنعتــی و دو واحــد 

ــاورزی«. کش

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان 
ــرق  ــه ب ــان این ک ــا بی ــا ب ازن
ــاخت های  ــن زیرس از مهم تری
توســعه کشــور اســت، اظهــار 
داشــت: »بــرق همــواره نقــش 
مهمــی در ارتقــا رفــاه و امنیت 
ــه  ــته ک ــده داش ــه برعه جامع
در ایــن بیــن توزیــع بــرق 
بــرای  مطمئــن  و  پایــدار 
ــنگینی  ــه س ــترکین وظیف مش
اســت کــه برعهــده بــرق 
اســتان لرســتان می باشــد«. 
ــا اشــاره  اســماعیل احمــدی ب
مشــترکین  این کــه  بــه 
خانگــی و تجــاری بیش تریــن 
از تعــداد مشــترکین  ســهم 

ایــن رو  از  را بــه خــود اختصــاص می دهنــد و 
ــن  ــه ای ــق ب ــز متعل ــرف نی ــی در مص ــهم مهم س
ــرق  ــع ب گروه هــا می باشــد، تصریــح کــرد: »در توزی
ــدار  ــرق پای ــن ب ــادی در بخــش تأمی چالش هــای زی
ــرق و مدیریت هــای تحــت  ــع ب ــرای شــرکت توزی ب
ــا اجــرای  ــن مدیریــت ب پوشــش وجــود دارد کــه ای
شــاخص های  اســاس  بــر  مــدون  برنامه هــای 
مدیریــت مصــرف اثربخــش در راســتای کاهــش هــر 
ــرف  ــوی مص ــاح الگ ــار و اص ــر پیک ب ــه بیش ت چ
ــاری  ــیوع بیم ــخت ش ــرایط س ــد در ش ــق گردی موف
کرونــا و محدودیت هــای نقدینگــی در ســال جهــش 
ــن  ــا کمتری ــتان ۹۹ ب ــرف تابس ــک مص ــد از پی تولی

ــد«. ــور کن ــی عب ــزان خاموش می
و  فعالیت هــا  تشــریح  بــه  احمــدی  ادامــه  در 
ــت و  ــا پرداخ ــرق ازن ــع ب ــت توزی ــرد مدیری عملک
ــذاری 26۸  ــمرد: »واگ ــل برش ــرح ذی ــه ش آ» اه را ب
ــدی،  ــی و دیمان ــد خانگ ــترکین جدی ــعاب مش انش
ــی،  ــط هوای ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــداث 500 مت اح
نصــب 2500 متــر فشــار ضعیــف هوایــی مشــترکین 
ــد  ــه واح ــداث س ــتایی، اح ــهری و روس ــد ش جدی

نیــروگاه خورشــیدی جمعــًا 
بــه قــدرت 110 کیلــووات بــا 
مشــارکت بخــش خصوصــی 
کــه بــا افتتــاح ایــن ســه 
منصوبــه  ظرفیــت  مولــد 
در  خورشــیدی  مولدهــای 
ــه  ــا ب ــتان ازن ــطح شهرس س
ــد  ــووات در 11 واح 200 کیل
اصــاح  می رســد،  مجــزا 
 1730 روشــنایی  تعمیــر  و 
روشــنایی  چــراغ  دســتگاه 
معابــر ســطح شــهر و روســتا 
ــوب، نصــب  و روشــنایی مطل
دســتگاه  دو  راه انــدازی  و 
بــا ظرفیــت  ترانــس  اتــو 
ــر،  ــت آمپ 630 و ۸00 کیلوول
احــداث کابــل فاصلــه دار 20 کیلوولــت هوایــی 
جهــت فیــدر خروجــی پســت فــوق توزیــع الیگــودرز 
ــط  ــداث خ ــدی اح ــی 70 درص ــرفت فیزیک 2، پیش
20 کیلوولــت فیــدر جدیــد از پســت مؤمن آبــاد 
به طــول ۸ کیلومتــر، اصــاح و تعمیــرات فیدرهــای 
ــت های  ــف و پس ــار ضعی ــبکه فش ــت ش 20 کیلوول
توزیــع هوایــی عمومــی بــا اعتبــاری بالغ بــر 4 
میلیــارد ریــال در ســطح شهرســتان جهــت پایــداری 
پیشــرفت  و  تابســتان  پیــک فصــل  از  و عبــور 
فیزیکــی ۹0 درصــدی احــداث 14.5 کیلومتــر شــبکه 
20 کیلوولــت هوایــی فیــدر جدیــد از پســت الیگــودرز 

2 بــا اعتبــاری بالغ بــر 35 میلیــارد ریــال«.
ــرای  ــرای اج ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
پروژه هــای فــوق اعتبــاری بالغ بــر 65 میلیــارد 
ریــال هزینــه شــده اســت، گفــت: »هــدف از اجــرای 
ایــن پروژه هــا کنتــرل و پیشــگیری از ســرقت 
ــوی  ــاح الگ ــب اص ــتر مناس ــاد بس ــات، ایج تأسیس
مصــرف، کاهــش تلفــات انــرژی، تأمیــن روشــنایی 
معابــر و در نهایــت تأمیــن برقــی پایــدار و مطمئــن 

ــد«.  ــا می باش ــتان ازن ــردم شهرس ــرای م ب

برق ازنا، پیشرو در ارائه خدمات به مشترکین
بــرق2  توزیــع  مدیــر 
شهرســتان بروجــرد بــا 
تمــام  این کــه  بیــان 
ــرکت  ــنل ش ــاش  پرس ت
ــتان در  ــرق اس ــع ب توزی
خدمات رســانی  جهــت 
کیفیــت  بــا  و  ســریع 
هم اســتانی ها  بــه 
می باشــد عنــوان کــرد: 
»مدیریــت توزیــع بــرق 2 
ــز  شهرســتان بروجــرد نی
در همیــن زمینــه تــاش 
و  بهتریــن  کــه  کــرده 
خدمــات  شایســته ترین 
همشــهریان  بــه  را 

بروجــردی و مشــترکین خــود ارائــه نمایــد«.
ــت  ــن مدیری ــات ای ــروی اقدام ــا خس محمدرض
ــمرد:  ــه برش ــال جاری را این گون ــتان س در تابس
»احــداث ۵۰۰ متــر خــط فشــار متوســط هوایی 
ــت  ــی 2۵۰ کیلوول ــک دســتگاه پســت هوای و ی
ــک  ــداث ی ــی، اح ــهید آیت ــه ش ــت کتابخان جه
ــت جهــت  ــی ۱۰۰ کیلوول دســتگاه پســت هوای
ــهرک  ــاز ۴ و ۸ ش ــی ف ــاژ اهال ــف ولت ــع ضع رف
فشــار  کیلومتــر خــط   2 احــداث  اندیشــه، 
ضعیــف بــا کابــل خودنگهــدار در نقــاط مختلــف 
ــنایی،  ــن روش ــت تأمی ــتایی جه ــهری و روس ش

ــور  ــتگاه کنت نصــب ۵۴۴ دس
ــان  ــه متقاضی ــد ب ــتراک جدی ــروش ۴۸۷ اش ف
ــت  ــتگاه پس ــک دس ــداث ی ــور، اح ــب کنت نص
رهبــری  بلــوار  در  کیلوولــت   ۱۰۰ هوایــی 
جهــت رفــع وضعــف ولتــاژ مشــترکین و اهالــی 
منطقــه، نصــب ۱۴۰ دســتگاه چــراغ روشــنایی 
ــتگاه  ــب 2 دس ــتایی، نص ــهری و روس ــر ش معاب
ــردی و  ــهید بروج ــوط ش ــیونر روی خط سکس
ــت  ــداری و قابلی ــش پای ــت جهــت افزای 2۴ بعث

ــب  ــبکه، نص ــان ش اطمین
دســتگاه  ســری   ۵
روی  بــر  قطع کننــده 
ــار  ــرده و مه ــوط آبس خط
قــدرت  تقویــت  جهــت 
ــور شــبکه، اصــاح ۶۰  مان
ــوط 2۰  ــر خط ــدد چمپ ع
ــتفاده از  ــا اس ــت ب کیلوول
ــت  ــش دار جه ــادی روک ه
ــداری شــبکه،  ــش پای افزای
ــره  ــدد مق ــض ۴۰ ع تعوی
جهــت  تیــر  رأس   2۵ و 
ــبکه  ــداری ش ــش پای افزای
مشــجر،  مناطــق  در 
ــازی ۳۰  اصــاح و بهینه س
دســتگاه پســت هوایــی نقــاط مختلــف شــهری و 
روســتایی، اصــاح و بهینه ســازی ۱.۵ کیلومتــر 
ــهری و  ــتایی و ش ــف روس ــار ضعی ــوط فش خط
انجــام شــاخه زنی ۱۵۰ اصلــه درخــت واقــع 
ــی  در حریــم شــبکه جهــت پیشــگیری از اتصال

احتمالــی«. 
ــع  ــی توزی ــات فرهنگ ــه اقدام ــروی در ادام خس
ــرح  ــه ش ــز ب ــرد را نی ــتان بروج ــرق2 شهرس ب
نمایشــگاه  »برگــزاری  کــرد:  عنــوان  ذیــل 
برگــزاری  خرمشــهر،  آزادســازی  عکــس 
ــت و  ــل بی ــهادت های اه ــاد و ش ــمات اعی مراس
ــه  ــرم 99 در نمازخان ــای مح ــن روضه ه هم چنی
ــگاه  ــزاری نمایش ــرد، برگ ــرق بروج ــع2 ب توزی
ــاب و  ــاف و حج ــه عف ــا هفت ــادف ب ــس مص عک
ــم،  ــکاران خان ــور هم ــا حض ــی ب ــه معرفت حلق
ــی و  ــبات فرهنگ ــترده مناس ــانی گس اطاع رس
ــز  ــداء جوائ ــی و اه ــابقات فرهنگ ــزاری مس برگ
ــام  ــع اق ــده و توزی ــر و برگزی ــه همــکاران برت ب
بهداشــتی )ماســک، ژل ضدعفونــی، الــکل و 
ــوع«. ــاب رج ــکاران و ارب ــن هم ــتکش( در بی دس

عملکرد تابستانی مدیریت توزیع2 برق بروجرد

وصول مطالبات یکی از اولویت های برق چگنی

ــا  ــی ب ــتان چگن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــان در  ــی کارکن ــیج همگان ــه بس ــان این ک بی
ــن  ــای ای ــات از برنامه ه ــول مطالب ــت وص جه
مدیریــت می باشــد، اظهــار داشــت: »ایــن 
درصــدی   9۴ وصــول  بــه  منجــر  برنامــه 

ــد«. ــت گردی ــن مدیری ــات ای مطالب
ــم  ــات مه ــه اقدام ــه ب ــنو در ادام ــن رش بهم
ــال جاری  ــه ماهه دوم س ــت در س ــن مدیری ای
ــر  ــه شــرح زی ــا را ب ــن فعالیت ه پرداخــت و ای
برشــمرد: »نصــب ۵ دســتگاه سکشــن الیزر 
و کاهــش  مانــور  قــدرت  افزایــش  جهــت 
ــن  ــع ای ــبکه توزی ــطح ش ــی ها در س خاموش
 ۱۱۵۰۰ بالغ بــر  اعتبــاری  بــا  مدیریــت 
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــال، برق رس ــون ری میلی
نصــب  هم چنیــن  و  حیات الغیــب  و  ابــوذر 
ــت  ــط و پس ــف و متوس ــار ضعی ــای فش پایه ه
ــبکه  ــازی ش ــاح و بهینه س ــت اص ــع جه توزی
ــون  ــه ارزش ۷۳۰ میلی ــیان ب ــش ویس در بخ
ریــال، برق رســانی بــه روســتاهای کرگــز، 
ــیاه چم  ــان و س ــرخ، میان کن ــه س ــره، خان درم
ــط  ــف و متوس ــار ضعی ــای فش ــب پایه ه و نص

و پســت توزیــع جهــت اصــاح و بهینه ســازی 
ــه ارزش  ــاً ب ــاهیوند جمع ــبکه در بخــش ش ش
پایه هــای  نصــب  ریــال،  میلیــون   ۱۴۵۰۰
فشــار ضعیــف و متوســط و پســت توزیــع 
در  شــبکه  بهینه ســازی  و  اصــاح  جهــت 
بخــش مرکــزی بــه ارزش ۳۰۰۰ میلیــون 
ــا  ــو ب ــتای کله ــودن روس ــرق دار نم ــال، ب ری
ــمت  ــد از س ــبکه جدی ــر ش ــداث ۴۰۰ مت اح
شــاهیوند  بخــش  در  خانه ســرخ  روســتای 
ــی  ــه یک ــوری از رودخان ــبکه عب ــذف ش و ح
ــیل  ــی س ــده ط ــه دی ــاس صدم ــاط حس از نق
ــال،  ــون ری ــه ارزش ۵2۰ میلی ــن 9۸ ب فروردی
 9۰ شــامل  انشــعاب جدیــد  فــروش ۱۰2 
ــی، ۵ کشــاورزی و ۶ ســایر،  خانگــی، ۱ عموم
نصــب و راه انــدازی ســامانه جامــع مشــترکین 
در بخــش شــاهیوند در جهــت تســهیل در 
ــش  ــردم آن بخ ــه م ــانی ب ــات رس ــه خدم ارائ
ــه  ــاف وقــت و صــرف هزین و جلوگیــری از ات
ــاهیوند  ــاد از ش ــافت زی ــردن مس ــی ک ــا ط ب
بــه ســراب دوره جهــت مراجعــه بــه مدیریــت 

ــی«.   ــرق چگن ــع ب توزی
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ــرق  ــع ب ــدی شــرکت توزی ــه 2۵۰۰ جل کتابخان
ــا حضــور مدیــرکل فرهنــگ  اســتان لرســتان ب
ارشــاد اســامی، مدیــرکل کتابخانه هــای  و 
ــی  ــع و جمع ــرکت توزی ــل ش ــتان، مدیرعام اس
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــران ش ــن و مدی از معاونی

ــد. ــاح ش ــتان افتت لرس
ــتان در  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ایــن خصــوص اظهــار داشــت: »تــا کنــون 
ــداث  ــرای اح ــان ب ــون توم ــدود ۳۰۰  میلی ح
ــدود۳۰۰۰  ــده و ح ــه ش ــه هزین ــن کتابخان ای

ــت«. ــده اس ــن ش ــز تامی ــاب نی ــد کت جل
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه اهمیــت ترویــج 
کتاب خوانــی در جامعــه ابــراز داشــت: »در 
دیگــر ســاختمان های شــرکت توزیــع نیــز 

چنیــن فعالیت هــای فرهنگــی داریــم«.
ــگ  ــی فرهن ــم اهال ــرد: »امیدواری ــد ک وی تاکی
و رســانه بــا اســتفاده از ظرفیــت کتابخانــه 
ایــن شــرکت بتواننــد در ترویــج فرهنــگ 
ــک  ــات ی ــروزه از ضروری ــه ام ــی ک کتاب خوان
ــه  ــیر رو ب ــه مس ــت ب ــعه یافته اس ــه توس جامع
ــک  ــه کم ــعه همه جانب ــتان در توس ــد اس رش

ــد«. کنن
در ادامــه مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
لرســتان، گفــت: »شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
امــور  در  خودنیــا  مهنــدس  مدیریــت  بــا 

ــت«. ــوده اس ــش گام ب ــواره پی ــی هم فرهنگ
ــاب  ــه کت ــان این ک ــا بی ــی ب ــین فتای احمدحس
اســت  توســعه  پیش زمینــه  کتاب خوانــی  و 
ــری  ــه بیش ت ــم توج ــر مه ــن ام ــه ای ــد ب و بای
»افتتــاح  کــرد:  تصریــح  باشــیم،  داشــته 
کتابخانــه در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
لرســتان یــک کار فرهنگــی خــوب و ارزشــمند 

ــت«. اس
ــبی،  ــم طهماس ــم خان ــن مراس ــه ی ای در ادام
لرســتان  اســتان  کتابخانه هــای  مدیــرکل 
ــرق  ــته ب ــدام شایس ــر از اق ــن تقدی ــز ضم نی
ــن  ــه ای ــز کتابخان ــداث و تجهی ــتان در اح لرس
ــه  ــن کتابخان ــر ای ــراز داشــت: »نظی شــرکت، اب
در شــرکت ها و ادارات دیگــر اســتان کمتــر 
ــه ی  ــدام نقط ــن اق ــم ای ــود دارد و امیدواری وج
آغــازی جهــت کارهــای فرهنگــی از ایــن قبیــل 

ــد«. ــتان باش در اس
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بــا رقابــت بیــش از ۳۰۰ نفــر، ســیزدهمین دوره 
مســابقات  قرآنــی وزارت نیــرو ویــژه همــکاران و 
همســران همــکار و بــا میزبانــی شــرکت توزیــع 

نیــروی بــرق اســتان لرســتان برگــزار شــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق در 
»بیش تــر  داشــت:   اظهــار  خصــوص  ایــن 
شــرکت  پرســنل  از  شــرکت کنندگان 
ــوده  ــتان ب ــروی بــرق اســتان لرس ــع نی توزی
و  به صــورت غیرحضــوری  ایــن مســابقات  و 

شــد«. برگــزار  ویدئوکنفرانــس 
ــن  ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودنی فری
ــا هــدف گســترش فرهنــگ قرآنــی  مســابقات ب
در بیــن کارکنــان و خانواده هــای کارکنــان 
 ۶ در  »مســابقات  گفــت:  می شــود،  برگــزار 
رشــته قرائــت تحقیــق، قرائــت ترتیــل، حفــظ، 
موضوعــی  تحقیــق  و  زبان آمــوزی  مفاهیــم، 
ــد و در  ــزار گردی ــهریور برگ ــورخ ۱۸ و ۱9 ش م
ــته  ــر رش ــرکت کنندگان در ه ــن ش ــان از بی پای
ــابقات کشــوری  ــه مس ــا( ب ــم و آق ــر )خان دو نف

ــم شــاهد کســب  اعــزام می شــوند کــه امیدواری
رتبه هــای برتــر توســط ایــن نفــرات در مرحلــه 

ــیم«. ــوری باش کش
در ادامــه دبیــر شــورای فرهنگــی و دینــی 
صنعــت آب و بــرق لرســتان بــا اشــاره بــه 
حساســیت وزارت نیــرو در مــورد برگــزاری 
مســابقات بــا رعایــت تمامــی پروتکل هــای 
»خوش بختانــه  داشــت:  اظهــار  بهداشــتی، 
ــی و  ــط عموم ــر رواب ــکاران دفت ــاش هم ــا ت ب
ــن  ــتان ای ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــت ش حراس
مســابقات به صــورت مجــازی و آنایــن بــه 

ــد«. ــزار ش ــن برگ ــو ممک ــن نح بهتری
ــر از اســتقبال  ــدری زاد ضمــن تقدی مهــدی حی
بســیار خــوب همــکاران مجموعــه صنعــت آب و 
بــرق در ایــن دوره از مســابقات، ابــراز امیــدواری 
نمــود در دوره هــای بعــدی برگــزاری مســابقات 
ــی هماننــد امســال شــاهد حضــور پرشــور  قرآن
ــان در ایــن  همــکاران گرامــی و خانواده هــای آن

مســابقات باشــیم.

ــور  در ســال روز ورود آزادگان غی
بــه میهــن اســامی 

از آزاده ســرافراز 
غل  شــا

ایــن  در 
کت  شــر
ی  قــا آ

ــرم  »صیدک
 » نــد نو ا بیر

قدرانــی گردیــد.
دبیــر شــورای فرهنگــی 

و دینــی شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان لرســتان بــا اشــاره بــه این کــه آزدگان 
ســندهای افتخــار و عزتمنــدی نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران  هســتند، اظهــار داشــت: 
»آزادگان گنجینــه ارزشــمندی هســتند کــه در درون 
نهفتــه  اســارت  دوران  انسان ســاز  فرهنــگ  آن، 

ــت«. اس
افــزود: »ایثــار، شــجاعت،  مهــدی حیــدری زاد 

اســتقامت و پایــداری آزادگان 
در  میهــن  ســرافراز 
اســارت  دوران 
مایــه افتخــار 
ی  ا بــر

همــه 
ملــت 

ن  ا یــر ا
میهــن  و 
می  ســا ا

. » ســت ا
حکمــت  ادامــه  در 
بســیج  مســئول  بیرانونــدی، 
ــا  ــز ب ــتان نی ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــین ش مهندس
بیــان این کــه آزادگان مایــه افتخــار کشــور هســتند، 
ابــراز داشــت: »صبــر و اســتقامت آزادگان در دوران 
ــازان ســبب  اســارت و ایثارگری هــای شــهدا و جانب
شــده کــه قدرتمندانــه در برابــر کشــورهای بــزرگ 
ــاع  ــران دف ــت ای ــت مل ــتاده و از حقاین ــا ایس دنی

ــم«. کنی

ــتان  ــرق لرس ــل ب مدیرعام
در  این کــه  بیــان  بــا 
خدمت رســانی  راســتای 
بــه مــردم در شــرایطی کــه 
کرونــا زندگــی بســیاری 
ــرار داده،  ــر ق ــت تاثی را تح
موسســه  کمک هــای 
خیریــه نورامیــد شــرکت 
توزیــع بــرق لرســتان در 

اختیــار خانواده هــای نیازمنــد قــرار گرفتــه اســت، 
اظهــار داشــت: »ایــن چهارمیــن نوبــت از مرحلــه 
ــت  ــتان اس ــرق لرس ــه ب ــای مومنان دوم کمک ه
کــه در ایــن مرحلــه 70 بســته کمک معیشــتی بــه 

ارزش 10 میلیــون تومــان 
کــه توســط همــکاران تهیــه 
ــدان  ــار نیازمن ــده در اختی ش

ــت«. ــرار گرف ق
بــا  خودنیــا  فریــدون 
همــه  این کــه  بیــان 
لرســتان  بــرق  پرســنل 
در ایــن امــر خداپســندانه 
شــرکت کرده انــد، افــزود: 
بررســی های  اســاس  بــر  مــا  »کمک هــای 
محیطــی و شــناختی کــه از مناطــق داریــم و 
ــه  ــر گرفت ــن کار در نظ ــرای ای ــه ب ــی ک گروه های

اســت«. گرفتــه  انجــام  شــده اند 

مرحله ی چهارم کمک های مؤمنانه شرکت توزیع برق لرستان
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برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات  قرآنی وزارت نیرو
ویژه همکاران و همسران همکار در لرستان

فرهنگی

بــه مناســبت هفتــه حجــاب و عفــاف از بانــوان 
شــاغل در حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع 
ــرق اســتان لرســتان توســط مدیرعامــل ایــن  ب

ــد. ــی ش ــر و قدردان ــرکت تقدی ش
مدیرعامــل بــرق لرســتان در ایــن مراســم 
اظهــار داشــت: »امــروزه بانــوان مســلمان و 
اجتماعــي در  فعــال در عرصه هــاي  شــاغل 
کنــار انجــام وظایــف محولــه بــا حفــظ حجــاب 
و رعایــت موازیــن دینــي و شــرعي نقــش 
کشــور  پیشــرفت  و  توســعه  در  به ســزایي 

دارنــد«.
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه حجــاب 
ــام و  ــن اس ــن مبی ــای دی ــاف از آموزه ه و عف
شــأن شــوکت بانــوان اســت کــه در ســیره ائمــه 
اطهــار )س( و به ویــژه الگــوی زنــان جهــان 
یافتــه  اســام حضــرت زهــرا )س( تجلــی 
ــد  ــاب زن همانن ــت: »حج ــار داش ــت، اظه اس
صــدف کــه گوهــری را در بــر می گیــرد، ســدي 

ــت«. ــیطانی اس ــال ش ــر امی ــم در براب محک
ــرای  ــاف ب ــاب و عف ــه حج ــان این ک ــا بی وی ب
خاطرنشــان  اســت،  مصونیت بخــش  زنــان 

ــاره حـجـــاب و  کــرد: »امــام خمینــی )ره( درب
ــید  ــته باش ــه داش ــه توج ــد ک ــاف می فرمای عف
کــه حجابــی که اســام قــرار داده اســت، بـــرای 
حفــظ ارزش هــای شماســت و بنابرایــن رعایــت 
حجــاب و عفــاف موجــب ایجــاد جامعــه ســالم 
و مصــون از آســیب های اجتماعــی می شــود«.

شــورای  دبیــر  مراســم  ایــن  ادامــه ی  در 
فرهنگــی شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
نیــز بــا بیــان این کــه آیــات متعــددي از قــرآن 
کریــم بــر رعایــت حجــاب و عفــاف در جامعــه 
ــوان دو  ــد و حجــاب و عفــاف به عن ــت دارن دالل
ارزش در جامعــه بـــشری و به ویــژه جوامــع 
ــا  ــت: »م ــار داش ــت، اظه ــرح اسـ ــامی مط اس
ــه  ــاب را همان گون ــاف و حج ــم عف ــر بتوانی اگ
کــه دیــن مطــرح کــرده حفــظ نماییــم، یقینــاً 
ــود و هــر  در تمــام شــئونات موفــق خواهیــم ب
ــز  ــر نی ــود موفق ت ــر ب ــه عفیف ت ــه ای ک جامع

ــت«. ــوده اس ب
مهــدی حیــدری زاد افــزود: »ایــن مراســم 
بــرق  توزیــع  مدیریت هــای  تمامــی  در 
اســت«. شــده  برگــزار  نیــز  شهرســتان ها 

آیین تقدیر از بانوان شاغل در برق لرستان
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»هستیسلیمانی«
فرزندمرادسلیمانی

انتخابــی  مســابقات  ســوم  مقــام 
اســتان کاراتــه ســبک شــیتوریو ایــران 

در رشــته کاتــا در ســال ۹۸.
»مهسافریدونی«

فرزندصادقفریدونی
طــرح  جهانــی  مســابقات  طــای 
گرافیــک نقاشــی از فرانســه و دارنــده 
گرافیــک  طــراح  افتخــار  دیپلــم 

فرانســه. از  نوجــوان 
»نسافریدونی«

فرزندصادقفریدونی
برتــر مســابقات خوارزمــی  طــراح 
ــتگاه  ــاخت دس ــا س ــوان ب ســطح نوج
دزدگیــر،  دســتگاه  جوجه کشــی، 

اختــراع دســتگاه فلزیــاب.

»یاسانمیررضایی«
فرزندآذرحیدری

ــد  ــر مســابقات اســتانی تولی ــام برت مق
طراحــی  و  الکترونیــک  محتــوای 

ســپاه. مســابقات  در  نرم افــزار 
»رضاپاپی«

فرزندمصطفیپاپی
دارنــده 1 طــا و 3 نقــره کشــوری و 7 

طای اســتانی در مســابقات ووشــو.
»رضاایمانی«

فرزندعلیدادایمانی
اســتانی  و  کشــوری  قهرمــان 

فرنگــی. کشــتی  مســابقات 
»محسنایمانی«

مؤلــف 2 کتــاب چــاپ شــده بــا 
مقــام  فارســی،  غــزل  مضمــون 
برگزیــده کشــور، ســابقه همــکاری بــا 
نشــریات گوناگــون و رییــس انجمــن 

پل دختــر. شــعر 
»بهروزبهاریمقدم«

ــتایی  ــابقات روس ــان مس ــب قهرم نای
کشــور، مقــام ســوم مســابقات فوتبــال 
ــم  ــازی در تی ــور و ب ــجویان کش دانش

ــاد. ــاک خرم آب دارت
»عباسدانژه«

ــان تنیــس  ــان و جوان ــان نوجوان قهرم
روی میــز اســتان، نفــر ســوم مســابقات 
دانشــجویان کشــور در ســال 7۸ و 
نفــر ســوم مســابقات دانشــجویان 

ــال 7۹. ــیراز س ــهر ش ــور در ش کش

همکاران و فرزندان همکار شرکت توزیع برق 
لرستان که موفق به کسب مقام 

در مسابقات فرهنگی و ورزشی شده اند

همکارانی که دیگر در میان ما نیستند

کسبمقامبرتربرقلرستاندرجشنوارهشهیدرجایی
تقدیر استاندار لرستان از مدیرعامل شرکت توزیع برق استان

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان 
و  عمرانــی  حــوزه  در  برتــر  دســتگاه  به عنــوان 
ــد. ــاب ش ــی انتخ ــهید رجای ــنواره ش ــی جش خدمات

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
لرســتان، دکتــر خادمــی اســتاندار لرســتان بــا اهــدای 
لــوح ســپاس بــه مهنــدس خودنیــا مدیرعامــل ایــن 

تــاش  همــت،  از  شــرکت 
و  خالصانــه 

ــات  اقدام

بخــش  ثر ا
ــکاران  ــل و هم مدیرعام

ــاس  ــتای احس ــه در راس ــی ک ــتگاه اجرای ــن دس ای
ــانی  ــامی و انس ــای اس ــئولیت و درک ارزش ه مس
بــه ارتقــای ســطح خدمت رســانی بــه مــردم اســتان، 

کــرد. تقدیــر  ورزیده انــد؛  اهتمــام 
ــده اســت: »باســام و  ــه آم ــن تقدیرنام ــن ای  در مت
احتــرام؛ ســنجش میــزان پویایــی و بالندگــی نظــام 
اداری به منظــور بهبــود مســتمر آن در راســتای 
تحقــق توســعه کشــور امــری ضــروری اســت کــه 
هرســاله بــا اتــکا بــه ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های 
اجرایــی به عنــوان اجــزای نظــام اداری و مبتنــی بــر 
ــی  ــه  عملیات ــث از برنام ــی منبع ــاخص های عموم ش
اداری و شــاخص های اختصایــی  اصــاح نظــام 
ــتا و  ــن راس ــرد. در همی ــورت می گی ــتگاهی ص دس

ــال 13۹۸  ــرد س ــی عملک ــج ارزیاب ــاس نتای ــر اس ب
ــرق  ــع ب ــی اســتان شــرکت توزی دســتگاه های اجرای
ــوزه  ــر در ح ــتگاه برت ــوان دس ــتان به عن ــتان لرس اس
ــمند و  عمــران و خدماتــی منشــاء اقدامــات ارزش
قابــل تقدیــر در راســتای توســعه اســتان بــوده اســت.

ــهیدان واال  ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــن گرامی داش ضم
ــر و تبریــک  مقــام رجایــی و باهن
دولــت،  هفتــه 

بدین وســیله 
از همــت واال، تــاش 
و  جناب عالــی  اثربخــش  اقدامــات  و  خالصانــه 
مجموعــه همــکاران آن اداره کل کــه بنابــر احســاس 
ــانی  ــامی و انس ــای اس ــئولیت و درک ارزش ه مس
ــز  ــه مــردم عزی ــه ارتقــای ســطح خدمت رســانی ب ب
موجــب  و  ورزیده انــد  اهتمــام  لرســتان  اســتان 
گردیده انــد از ســوی ســتاد جشــنواره شــهید رجایــی 
برتــر  دســتگاه  به عنــوان   13۹۹ ســال  اســتان 
ــد. ــل می آی ــکر به عم ــر و تش ــوید، تقدی ــاب ش انتخ

امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و اجــرای 
ــد در ســال  ــر و امی ــت تدبی ــه دول سیاســت های عالی
ــای  ــتمر فرآینده ــود مس ــاهد بهب ــد ش ــش تولی جه
ــه  ــر ب ــت بیش ت ــه خدم ــق ارائ ــور و توفی ــام ام انج

مــردم شــریف اســتان باشــیم«.

معرفی ورزشکار

 136۸ متولــد  ســهرابی«  »ســیدمهدی
خرم آبــاد  بــرق   1 توزیــع  مدیریــت  پرســنل  از 
ــاز  ــات آغ ــود را از مح ــال خ ــه فوتب ــد ک می باش
کــرد و بــرای انتخابــی تیــم ملــی نونهــاالن و بعــد 

نوجوانــان اعــزام گردیــد.
وی به مــدت 3 ســال در تیــم منتخــب مــدارس 
آموزشــگاهی اســتان بــه مســابقات کشــوری اعــزام 
ــان  ــاب مربی ــه انتخ ــال ۸4 و ۸5 ب ــا در س ــد ت ش
وقــت تیــم تربیــت بــا 16 ســال ســن بــه عضویــت 
ایــن تیــم لرســتانی درآمــد و در ادامــه در تیم هــای 
ــس،  ــوژان ، داتی ــر ب ــتان، خیب ــاک لرس ــر، اف خیب
بهزیســتی لرســتان، پردیــس و بهمــن لرســتان 

ــرد. ــازی ک ب
گفتنــی اســت کــه ســهرابی ســابقه حضــور در تیــم 
منتخــب اســتان لرســتان بــرای اولیــن دوره المپیــاد 

ایرانیــان را نیــز در کارنامــه دارد.
مقــام دوم نونهــاالن انتخابــی تیــم ملــی و انتخــاب 
در دوره اولیــه تیــم ملــی، قهرمــان المپیــاد ایرانیــان 
ــراه  ــگ 2 کشــور به هم ــه لی ــود ب ــال ۸6، صع در س
تیــم داتیــس، صعــود بــا تیــم پردیــس و بهزیســتی 
بــه  لرســتان  بهزیســتی  و  پردیــس  شــتیم های 
پلــی آف لیــگ دســته ســوم کشــور از افتخــارات ایــن 

ــد. ــکار می باش ورزش

مرحومزندهیاد
»احمد کوشکی«

معاونشرکتتوزیعبرقلرستان

مرحومزندهیاد
»سعید نجفی«

کارمندشرکتتوزیعبرقلرستان

مرحومزندهیاد
»علی پیرزاد«

کارمندمدیریتتوزیعبرقبروجرد

مرحومزندهیاد
»مرادعلی عباسی«

کارمندمدیریتتوزیعبرقکوهدشت

معرفی ورزشکار

کارکنــان  از  یاوریــان«  »حشــمتاله
فوتبالیســت شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
می باشــد کــه فعالیــت حرفــه ای ورزش خــود را از 
ســال 65 و عضویــت در تیــم جوانــان اســتان آغــاز 
ــاد  نمــود. ســال های 6۸ و 6۹ در تیــم پیــام خرم آب
و در ســال 70 بــرای تیــم ســتاد مشــترک تهــران 

بــازی کــرد.
یاوریــان در ســال 71 بــه عقــاب تهــران پیوســت 
و در ســال های 72 و 73 بــا پیــام خرم آبــاد در 
لیــگ مناطــق کشــور حضــور یافــت. ســال 74 بــا 
ــته  ــگ دس ــاد در لی ــال فجــر 57 خرم آب ــم فوتب تی
ــه باشــگاه  ــرد و در ســال 75 ب ــازی ک 2 کشــور ب

صــدف کوهدشــت پیوســت.
وی در ســال 76 بــا تیــم ســایپا خرم آبــاد در جــام 
حذفــی شــرکت نمــود و در تیــم منتخــب کارگــران 

نیــز حضــور داشــت.
ایــن ورزشــکار لرســتانی دارای مــدرک مربیگــری 
ــس  ــر رئی ــال حاض ــت و در ح ــیا اس ــه 3 آس درج
کمیتــه انضباطــی هیئــت فوتبــال اســتان لرســتان 

می باشــد.
ــدت ۸  ــان به م ــمت اله یاوری ــت، حش ــی اس گفتن
ــرق  ــع ب ســال اســت دبیــری ورزش شــرکت توزی

اســتان لرســتان را برعهــده داشــت.

معرفی ورزشکار

»مجتبــیاصغریــان«، کارشــناس بــرق قــدرت، 
کارشــناس حســابداری بــرق لرســتان.

ــتر و  ــان الش ــان و جوان ــال نوجوان ــم فوتب ــو تی عض
ــتانی. ــابقات اس ــی در مس قهرمان

ــان اســتان در مســابقات  اصغریــان عضــو تیــم جوان
قهرمانــی کشــور بــه مربیگــری مرحــوم عزیــز 
ســلیمانی و عضــو تیــم امیــد الشــتر و امیــد اســتان 
ــوده اســت. ــی ب ــوم ناصــر میرزای ــری مرح ــه مربیگ ب

ــم بســیج  ــز عضــو تی ــاه نی وی در یــک مقطــع کوت
تیــم  عضــو  هم چنیــن  و  اســتان  و  شهرســتان 
ــال ۸1  ــوده و از س ــاد ب ــپولیس خرم آب ــال پرس فوتب

ــت. ــرده اس ــازی ک ــور ب ــته 3 کش ــگ دس در لی
ــس  ــم داتی ــی تی ــتانی، کاپیتان ــکار لرس ــن ورزش ای
ــود  ــگ 3 و صع ــی لی ــگ 3 و قهرمان ــاد در لی خرم آب
بــه لیــگ دو کشــور بــه مربیگــری ســعید ســپهوند و 

ــه دارد. ــوی را در کارنام ــیدبهمن موس س
ــاک در  ــم دارت ــا تی ــی ب ــه قهرمان ــان تجرب اصغری
ــگ دو  ــور در لی ــگ، حض ــه لی ــود ب ــگ 3 و صع لی
کشــور بــا دارتــاک و داتیــس خرم آبــاد، قهرمانــی بــا 
تیــم دانشــگاه آزاد منطقــه 5 در همــدان، دعــوت بــه 
اردوی تیــم ملــی دانشــجویان ســال ۸7 شهرســتان 
ــدت 15  ــتان به م ــران اس ــم کارگ ــو تی ــر، عض ابه

ــوده اســت.     ــی ب ســال متوال


