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ــرای  ــرق ب ــرات ب ــادی تعمی ــور جه مان
ــتان در  ــتان لرس ــطح اس ــار در س اولین ب
منطقــه بیران شــهر به عنــوان پایلــوت 

ــد. ــزار ش برگ
ــرق  ــع ب ــط عمومــی شــرکت توزی ــزارش رواب ــه گ ب
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــت ش ــه هم ــتان، ب لرس
اســتان، مانــور جهــادی تعمیــرات بــرق بــرای 
اولین بــار در ســطح اســتان به عنــوان پایلــوت در 
بخــش بیران شــهر و بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان 
بیران شــهر،  بخــش دار  جمعــه،  امــام  خرم آبــاد، 
ــی  ــتان، جمع ــرق لرس ــع ب ــل شــرکت توزی مدیرعام
از مدیــران ســتادی و شهرســتانی و بــا ارتبــاط ویدئــو 
کنفرانســی به صــورت زنــده بــا دکتــر صادقــی، 
مدیــرکل نظــارت بــر توزیــع شــرکت توانیــر برگــزار 

شــد.
ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: »در راســتای 
اصــاح و ســاماندهی فیــدر بحرانــی، مانــور جهــادی 
تعمیــرات بــرق در بیران شــهر برگــزار شــد کــه ایــن 
ــر  ــه شــامل ۱۴۰ نف ــپ ک ــا حضــور ۳۰ اکی ــور ب مان
نیــروی فنــی و اجرایــی و بــا هــدف طــرح افزایــش 
قابلیــت اطمینــان و تــاب آوری شــبکه، کاهــش 
توان افزایــی  توزیع نشــده،  انــرژی  و  خاموشــی ها 
و  بحــران  شــرایط  در  عملیاتــی  اکیپ هــای 

رضایت منــدی مشــترکین انجــام گرفــت«.
بــه  توجــه  »بــا  داد:  ادامــه  خودنیــا  فریــدون 
ــود داشــت  ــد وج ــه بیرانون ــه در منطق مشــکاتی ک
و بــا توجــه بــه مذاکراتــی کــه بــا بخــش دار و امــام 
ــتیم و  ــاد داش ــدار خرم آب ــهر و فرمان ــه بیران ش جمع
طــی جلســاتی کــه در ســطح شــرکت توزیــع بــرق 
ــهر  ــه بیران ش ــد، منطق ــزار ش ــتا برگ ــن راس در ای
به عنــوان پایلــوت مانــور تعمیــرات جهــادی انتخــاب 

شــد«.
ــه کل مســیرهای مشــکل دار در  ــان این ک ــا بی وی ب
ــی  ــه روش اجرای ــه ب ــا توج ــهر را ب ــه بیران ش منطق
»پــی ام« کــه در شــرکت توزیــع بــرق اســتان وجــود 
ــای  ــت و طراحی ه ــا ثب ــب آن ه ــد و معای دارد بازدی
ــح  ــم، تصری ــایی کردی ــت، شناس ــورت گرف الزم ص
کــرد: »در ســه بخــش کوتاه مــدت کــه همــان 

نیــاز  مــورد  اجنــاس 
بحــث  و  شــده  خریــداری 
تعمیــرات کــه مــا می توانیــم 
ــم  ــدت انجــام دهی در کوتاه  م
و در بحــث بلندمــدت خطوط 
ــی  ــای اجرای ــگ و کاره رین
ــزات  ــب تجهی ــر و نص زمان ب
الزم  مانــوری  و  حفاظتــی 

ــد«. ــد ش ــرا خواه ــم اج ه
خودنیــا بــا تاکیــد بــر این کــه 
عملیــات  بــه  توجــه  بــا 
صــورت گرفتــه در بخــش 
ــدر را در  ــن فی ــد دومی بیرانون
ایــن بخــش هــم احــداث 
ــیان  ــه کاس ــم و منطق کرده ای

ــن  ــد زمی ــال خری ــده و در ح ــش جداش ــن بخ از ای
بــرای احــداث پســت 2۰/6۳ کیلوولــت آن هســتیم، 
ــاده  ــن آم ــه زمی ــض این ک ــه مح ــرد: »ب ــوان ک عن
شــود می توانیــم ایــن پســت را ایجــاد و دو فیــدری 
کــه در حــال حاضــر وجــود دارنــد را بــه شــش فیــدر 

ــوط  ــول خط ــا داده و ط ارتق
کاهــش  منطقــه  ایــن  در 
ــرای  پیــدا کنــد و مقدمــات ب
در  ســرمایه گذاری صنعتــی 
ایــن منطقــه فراهــم گــردد«.

ــع  ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
در  لرســتان  اســتان  بــرق 
صادقــی  دکتــر  از  ادامــه 
در  کــه  نیــرو  وزارت  و 
پروژه هــا  اعتبــار  تامیــن 
بــه شــرکت توزیــع بــرق 
کمــک  لرســتان  اســتان 
همــکاران  از  و  می کننــد 
شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
خصوصــأ مدیــران نظــارت 
بــر بهره بــرداری، ایمنــی، حراســت، مهندســی و 
ــه  ــرق ک ــع ب ــای توزی ــایر پرســنل و از مدیریت ه س
ــن  ــه ای ــتان ب ــر اس ــود را در سراس ــای خ اکیپ ه
ــرا  ــی اج ــور به خوب ــا مان ــد ت ــزام کردن ــه اع منطق

شــود، تقدیــر و تشــکر نمــود.

تعمیرات جهادی بیران شهر 
به عنوان پایلوت انجام شد

ــع  ــرداری شــرکت توزی ــر بهره ب ــر دفت ــه مدی در ادام
بــرق اســتان لرســتان نیــز در ســخنانی اظهــار 
داشــت: »به منظــور جلــب رضایــت مشــترکین و 
ــت  ــبکه 2۰ کیلوول ــر روی ش ــی ب ــرات اساس تعمی
ــان  ــب اطمین ــردن ضری ــاال ب ــودن و ب ــدار نم و پای
بخــش  جهــادی  تعمیــرات  برنامــه  شــبکه ها، 
بیران شــهر به عنــوان پایلــوت در ســطح اســتان 

ــد«. ــام ش انج
ــرای  ــور ب ــن مان ــه داد: »ای ــکندری ادام ــد اس محم
ــل رســاندن  ــه حداق ــان خاموشــی ها و ب کاهــش زم
تعــداد خاموشــی ها اجــرا شــده کــه در ســنوات 
گذشــته برنامــه طــرح تعمیــرات جــز دســتورات کار 
بــوده و بــر اســاس دســتورالعمل های شــرکت توانیــر 

ــود«. ــرا می ش ــتان اج ــطح اس ــرح در س ــن ط ای
  وی افــزود: »قبــل از اجــرای مانــور از طریــق برنامه 
ــهر  ــرق بیران ش ــبکه ب ــوب ش ــام عی ــی ام« تم »پ
ــار  ــه در اختی ــی نقش ــاس طراح ــر اس ــایی و ب شناس
ــه  ــه خوش بختان ــد ک ــرار داده ش ــا ق ــام اکیپ ه تم
ــد«. ــع گردی ــده رف ــان تعیین ش ــب در زم ــام معای تم

در ادامــه مدیــرکل نظــارت بــر توزیــع شــرکت 
توانیــر در ارتبــاط ویدئــو کنفرانســی بــا ایــن مانــور، 
اظهــار داشــت: »یکــی از اقدامــات بســیار ارزشــمند و 
اثربخــش در شــرایط حاضــر کــه بــا مشــکل بیمــاری 
کرونــا روبــه رو هســتیم و فرصتــی اســت کــه بتوانیــم 
ــاال  ــره وری ب ــم، به ــام دهی ــکنی را انج ــن خط ش ای
در حــوزه عملیــات بهره بــرداری اســت کــه بــا 
ــی و  ــود، هم افزای ــت موج ــود و ظرفی ــات موج امکان
ــم«. ــه را انجــام دهی ــت بهین هماهنگــی الزم، مدیری

ــا اجــرای طــرح  ــه ب ــان این ک ــا بی ــی ب ــر صادق دکت
ــده و  ــای مشخص ش ــرات در بخش ه ــادی تعمی جه
ــام  ــم تم ــم بتوانی ــا امیدواری ــل نیروه ــا حجــم کام ب
مشــکات بــرق در آن بخش هــا رفــع شــود، عنــوان 
ــرق اســتان  ــع ب ــل شــرکت توزی ــرد: »از مدیرعام ک
ــه ای بســیار  ــه برنام لرســتان و همــکاران ایشــان ک
ــت و  ــه برک ــر ب ــه منج ــد ک ــم کرده ان ــق تنظی دقی
ــت  ــده اس ــات ش ــرویس خدم ــت و س ــود کیفی بهب

ــم«. ــکر می کن ــر و تش تقدی

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــروژه ش ــرل پ ــر کنت ــر دفت مدی
لرســتان درخصــوص آخریــن وضعیــت  پــروژه 
ــل خودنگهــدار اســتان گفــت:  »در ادامــه طــرح  کاب
ــبکه  ــی ش ــی و آلومینیوم ــیم های مس ــض س تعوی
ــدار در  ــل خودنگه ــه کاب ــی ب ــف هوای ــار ضعی فش
ســال 99  از محــل خریــد کابــل خودنگهــدار منطقــه 
ــی و  ــیم مس ــبکه س ــر ش ــور  ۱62.5 کیلومت ۴ کش
ــد«. ــل گردی ــدار تبدی ــل خودنگه ــه کاب ــی ب آلومینیوم

ــن  ــرای ای ــا اج ــزود: »ب ــنی مهر اف ــا حس عبدالرض
ــی  ــف هوای ــار ضعی ــبکه فش ــد ش ــروژه ۱۰۰ درص پ
ــل  ــه کاب ــتان ب ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش

ــد«. ــز گردی ــدار تجهی خودنگه
ــروژه  ــرای پ ــای اج ــریح مزای ــه تش ــه ب وی در ادام
ــدار اشــاره  ــل خودنگه ــه کاب ــل ســیم مســی ب تبدی
ــود:  ــوان نم ــل عن ــرح ذی ــه ش ــا را ب ــرد و آن ه ک
ــبکه و  ــان ش ــت اطمین ــداری و قابلی ــش پای »افزای
فشــار ضعیــف،  شــبکه  خاموشــی های  کاهــش 
ــطح  ــش س ــا افزای ــترکین ب ــاژ مش ــت ولت ــع اف رف
ــل  ــا تبدی ــاژ ب ــت ولت ــش کیفی ــادی، افزای مقطــع ه
شــبکه های 2 و ۳ ســیمه بــه 5 ســیمه و تعــادل 

ــای  ــع آوری برق ه ــف، جم ــار ضعی ــبکه فش ــار ش ب
ــری از  ــرژی، جلوگی ــات ان ــش تلف ــاز و کاه غیرمج
ســرقت ســیم های مســی و آلومینیومــی  ورفــع 
ــی«. ــف هوای ــار ضعی ــبکه فش ــت ش ــاالت سس اتص

 9 در  این کــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  حســینی مهر 
و 526  هــزار   ۳ تعــداد  اول ســال ۱۳99  ماهــه 
انشــعاب غیرمجــاز مشــهود و نامشــهود جمــع آوری 
شــده اســت، تصریــح کــرد:  »در راســتای مقابلــه بــا 
ــای  ــال جاری مدیریت ه ــاز در س ــای غیرمج برق ه
ــداد ۳  ــات الزم تع ــزی و اقدام ــا برنامه ری ــع ب توزی
ــهود  ــهود و نامش ــاز مش ــرق غیرمج ــزار و 526 ب ه
را جمــع آوری نمودنــد کــه از ایــن تعــداد بــرق 
غیرمجــاز جمــع آوری شــده تعــداد یک هــزار و ۴7۳ 
ــزار و  ــداد 2 ه ــهود و تع ــاز مش ــرق غیرمج ــورد ب م
ــوده اســت و تعــداد یک هــزار  5۳ مــورد نامشــهود ب
ــه  ــهود ب ــاز مش ــای غیرمج ــورد از برق ه و ۱۳2 م

ــت«. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــعاب قانون انش
ــال  ــوم س ــه ماهه س ــرد: »در س ــان ک وی خاطرنش
99 عملکــرد شــرکت توزیــع تعــداد 9۴2 مــورد بــرق 

ــوده اســت«. غیرمجــاز مشــهود و نامشــهود ب

تبدیل 100 درصد شبکه فشار ضعیف هوایی لرستان به کابل خودنگهدار

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان 
بــا بیــان این کــه نیروهــای مــا توانســتند 
زمــان  کم تریــن  در  و  جهــادی  به صــورت 
ممکــن ۱۱ روســتای اســتان را بــرق دار و 
ــد،  ــن کنن ــروم را روش ــای مح ــراغ خانه ه چ
ــتاهای  ــتا روس ــن راس ــت: »در ای ــار داش اظه
چیاســی ۱ و ۲، بــن ســرده، دارابــی و بلیــان 
حســین آباد  کوهدشــت،  شهرســتان  در 
زرین بــان  نورآبــاد،  شهرســتان  در  پاییــن 
در  دره حســین  پل دختــر،  شهرســتان  در 
ــتان و  ــتاهای انارس ــرد، روس ــتان بروج شهرس
ــتای  ــودرز و روس ــتان الیگ ــرکول در شهرس س
آب چنــار در شهرســتان خرم آبــاد بــرق دار 

ــدند«. ش
ــن  ــه در ای ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
روســتاها ۱0 دســتگاه پســت هوایــی، احــداث 
ــط و ۴/۲  ــار متوس ــبکه فش ــر ش 3/۱ کیلومت
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف انجــام و حــدود 
۱۲ میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت، عنــوان 
کــرد: »در ایــن ۱۱ روســتا تعــداد 7۹ خانــواده 

ســاکن هســتند و بــا تــاش و اقــدام جهــادی  
کوتاه تریــن  در  توزیــع  شــرکت  نیروهــای 
ــول  ــه ط ــدود دو هفت ــه ح ــن ک ــان ممک زم

ــدند«. ــوردار ش ــرق برخ ــت ب ــید، از نعم کش
این کــه  بــه  توجــه  »بــا  داد:  ادامــه  وی 
سیاســت های  از  روســتاها  بــه  برق رســانی 
ــن شــرکت  ــت کاری ای ــرو و در اولوی وزارت نی
ــا برنامه ریزی هــای  اســت، در صــدد هســتیم ب
مــدون همــه ی روســتاهای زیــر ۵ خانــوار 
راه  و  روســتا  کــد  دارای  کــه  را  اســتان 
ــرق دار نماییــم«. دسترســی مناســب هســتند، ب

ــان این کــه احــداث شــبکه های  ــا بی ــا ب خودنی
مشــترکان  بــرق  تامیــن  بــرای  جدیــد 
روســتایی، شــهری و بهینه ســازی شــبکه های 
فشــار متوســط و فشــار ضعیــف در اولویــت کار 
ــن  ــاً ای ــرد: »مطمئن ــوان ک ــرار دارد، عن ــا ق م
ــش  ــی ها و افزای ــش خاموش ــث کاه ــد باع رون
قابلیــت اطمینــان شــبکه های بــرق شــده 
و رضایت منــدی مــردم عزیزمــان را در پــی 

ــت«. ــد داش خواه

چراغ 11 روستای لرستان روشن شد

مانور جهادی تعمیرات برق در بیران شهر
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ستاد

تقدیر وزیر نیرو از استاندار 
و مدیران ارشد حوزه آب و برق لرستان

»دکتــر اردکانیــان« وزیــر نیــرو طــی مراســمی 
ــد از  ــزار ش ــس برگ ــورت ویدئوکنفران ــه به ص ک
»دکتــر خادمــی« اســتاندار لرســتان، »مهنــدس 
انسجام بخشــی  شــورای  رئیــس  خودنیــا« 
»مهنــدس  و  اســتان  بــرق  و  آب  صنعــت 

آبفــا  مدیرعامــل  کرم ونــد« 
تقدیــر  لرســتان 

نمــود.
بــه 

گــزارش 
ــی  ــط عموم رواب

نیــروی  توزیــع  شــرکت 
بــرق اســتان لرســتان، در ایــن جلســه معاونــت 
ــی  اســتانداری لرســتان  هماهنگــی امــور عمران
بــا اشــاره بــه این کــه پویــش »هــر هفتــه الــف-

ــرو  ــط وزارت نی ــل توس ــال قب ــران« از س ب-ای
ــن  ــده شــده، اظهــار داشــت: »در ای ــدارک دی ت
ــه  ــرو ک ــدی وزارت نی ــای کلی ــش پروژه ه پوی
ــا وجــود  ــرداری از آن ه ــل و بهره ب ــکان تکمی ام
داشــت بــا برنامه ریــزی و زمان بنــدی، طــی 
ــه پروژه هــا را در  ــر هفت ــته ه یک ســال گذش
ــرداری  ــه بهره ب ــل و ب ــا تکمی ــتان ه ــطح اس س

رســاندند«.
دســت اندرکاران  از  »امــروز  افــزود:  امیــری 
پویــش هــر هفتــه الف-ب-ایــران  تقدیــر و 

تشــکر به عمــل آمــد کــه خوش بختانــه بــا 
تــاش  و  لرســتان  اســتاندار  حمایت هــای 
عامــل  مدیــران  منظــم  برنامه ریزی هــای  و 
از  پروژهــا،  تکمیــل  بــرق در  و  صنعــت آب 

اســتان لرســتان نیــز قدردانــی شــد«.
شــورای  رئیــس  ادامــه  در 
م بخشــی  نسجا ا

صنعــت 
و  آب 

ق  بــر
ــن  ــتان ضم لرس
حمایت هــای  از  تشــکر 
ــی  ــت هماهنگ ــتان و معاون ــد اس ــت ارش مدیری
ــه در ســال  ــی، گفــت: »خوش بختان ــور عمران ام
گذشــته توانســتیم بــا تــاش همــکاران پرتاش 
و زحمت کــش صنعــت آب و بــرق لرســتان، 
را در  ایــن پویــش  پروژه هــای موردنظــر در 
ــانیم«. ــرداری برس ــه بهره ب ــر ب ــد نظ ــان م زم

ــال  ــه در س ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
ــت  ــان در صنع ــارد توم ــزان ۱8۴0 میلی ۹۹ می
ــراز داشــت:  ــه شــده اســت، اب ــرق هزین آب و ب
ــه در راســتای  ــاش شــده اســت ک »همــواره ت
ــرو  ــوی وزارت نی ــده از س ــای تعیین ش برنامه ه
ــات شایســته و در خــور  پیشــرو باشــیم و خدم

هم اســتانی های عزیــز ارائــه نماییــم«.

ــرکت  ــات ش ــر تحقیق ــر دفت مدی
توزیــع نیــروی بــرق لرســتان 
حــوزه  در  این کــه  بیــان  بــا 
پروژه هــای پژوهشــی اجــرا شــده 
یــا در دســت اجــرا کارهــای 
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــادی ص زی
فعالیت هــا  ایــن  از  برخــی 
عنــوان  زیــر  شــکل  بــه  را 
جلســه   3 »برگــزاری  کــرد: 
کارگــروه تخصصــی تحقیقــات 
و  اســاتید  بــا  دانشــگاه ها  در 
محققیــن دانشــگاهی و مراکــز 
ــتان  ــگاه های اس ــی دانش پژوهش
لرســتان و دانشــگاه های خــارج از 
اســتان، برگــزاری جلســه کمیتــه 

پروژه هــای  بررســی  به منظــور  تحقیقــات 
تحقیقاتــی پیشــنهادی از ســوی همــکاران و 
پژوهشــگران دانشــگاه ها، دریافــت ۵  پروپــوزال 
پیشــنهاد پــروژه تحقیقاتــی از دانشــگاه های 
سراســر کشــور و ارســال جهــت داوری بــه 
اســاتید دانشــگاه و همــکاران جهــت اظهارنظــر 
کارشناســی، پیگیــری قــرارداد تحقیقاتــی پــروژه 
ــوان  ــا عن ــتان ب ــگاه لرس ــا دانش ــی ب تحقیقات
»ســاخت نمونــه نیمه صنعتــی تنظیم کننــده 
ــرای جبــران افــت ولتــاژ  ولتــاژ حالــت جامــد ب
ــت  ــا قابلی ــف ب ــار ضعی ــای فش ــای فیدره انته
ــف  ــع ضع ــت رف ــه« در جه ــر روی پای ــب ب نص
ــه  ــف روســتایی ک ــای فشــار ضعی ــاژ فیدره ولت
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از 70 درص دارای بی
ــروژه  ــی پ ــرارداد تحقیقات ــری ق ــد، پیگی می باش
بــا  آزاد خرم آبــاد   دانشــگاه  بــا  تحقیقاتــی 
ــزش و  ــر انگی ــر ب ــل موث ــوان »بررســی عوام عن
مشــارکت پرســنل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــای  ــه راه کاره ــور و ارائ ــاح ام ــتان در اص لرس
بهــره وری  افزایــش  جهــت  در  آن«  بهبــود 
ــش  ــر بی ــال حاض ــه در ح ــرکت ک ــنل ش پرس

از 8۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و ارســال 
و پذیــرش تعــداد ۵ مقالــه در کنفرانس هــا و 

بین المللــی«. و  ملــی  همایش هــای 
ــای  ــه فعالیت ه ــه ب ــم شــریفی پور در ادام ابراهی
کمیتــه فنــی بازرگانــی نیــز اشــاره کــرد و آن  هــا 
برشــمرد: »برگــزاری ۵ جلســه  این گونــه  را 
کمیتــه بررســی فنــی تجهیــزات، برگــزاری ۱۲ 
جلســه کمیتــه فنــی و بازرگانــی بــا موضوعــات 
مختلــف ازجملــه خریــد تجهیــزات بــرق و 
تهیــه  پیگیــری   ،... و  فنــی  درخواســت های 
ــل خودنگهــدار  ــد کاب اســناد طــرح معیــن خری
بــرق  توزیــع  دوم جهــت شــرکت های  فــاز 
ــه  خوزســتان، اهــواز، فــارس، شــیراز و کهگیلوی
و بویراحمــد بــا محوریــت شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان لرســتان، پیگیــری تهیــه اســناد مناقصــه 
طــرح خریــد عمــده سکشــن الیزر، آر تی یــو 
و نشــان گرهای خطــا جهــت طــرح معیــن 
بــرای شــرکت های توزیــع بــرق خوزســتان، 
اهــواز، فــارس، شــیراز، بوشــهر و کهگیلویــه 
و بویراحمــد، بررســی و به روزرســانی ســامانه 
و  تولیدکننــدگان  تامین کننــدگان،  ارزیابــی 
پیمانــکاران )ســامانه ســاتپ( جهــت یک پارچــه 

نمــودن ونــدور لیســت شــرکت در 
کاالی  کیفیــت  افزایــش  راســتای 
صرفه جویــی  و  شــرکت  بــه  ورودی 
در مکاتبــات اداری و دسترســی آســان 
ــن  ــری تعیی ــدور لیســت و پیگی ــه ون ب
تکلیــف اجنــاس راکــد انبارهــای ســتاد 

و ســایر شهرســتان ها«.
حــوزه  »در  داد:  ادامــه  شــریفی پور 
ســرانه  شــامل  پیشــنهادها  نظــام 
پیشــنهادهای دریافتــی از همــکاران 
نمــودن  اجرایــی  ذی نفعــان؛  و 
پیشــنهادهای مصــوب، رصــد عملکــرد 
مدیریت هــای توزیــع بــرق صــورت 

اســت«. پذیرفتــه 
وی اهــم فعالیت هــا در ایــن بخــش 
را این گونــه عنــوان کــرد:  »بررســی تعــداد  
 ،۹۹ پاییــز  ســه ماهه  در  پیشــنهاد   ۵0۴
ارســال بــذر پیشــنهاد در راســتای برطــرف 
ــی  ــرکت، بررس ــای ش ــی چالش ه ــدن برخ ش
و دریافــت پیشــنهادهای ارســالی در ســامانه 
ــا  ــوان چالش ه ــاد فراخ ــنهادها، ایج ــام پیش نظ
و فرصت هــای موجــود در پژوهــش، فنــاوری 
پژوهــش،  هفتــه  به مناســبت  نــوآوری  و 
به روزرســانی و رفــع ایــرادات ســامانه نظــام 
ــری  ــه، گزارش گی ــورت ماهیان ــنهادها به ص پیش
مدیریت هــای  ماهیانــه  عملکــرد  ارســال  و 
نظــام  در  شهرســتان ها  بــرق  توزیــع 
ــنهادها  ــام پیش ــعار نظ ــام ش ــنهادها، اع پیش
به صــورت  شهرســتان ها  بــه  آن  ارســال  و 
پیشــنهادهای  نمــودن  اجرایــی  هفتگــی، 
 ۱00 آمــوزش  شــرکت،  ســطح  ارسال شــده 
ــه  ــاعت در زمین ــی ۱00 س ــنل ط ــر از پرس نف
ســامانه نظــام پیشــنهادها، ارســال پیشــنهادهای 
ــع  ــت توزی ــا و مدیری ــه واحده ــده ب تصویب ش
پرداخــت  و  مربوطــه  شهرســتان های  بــرق 

نقــدی«. به صــورت  پیشــنهادها  پــاداش 

عملکرد دفتر تحقیقات شرکت توزیع در پاییز 99

کاهش 85 مگاواتی پیک بار شبکه برق استان لرستان

مدیــر دفتــر مدیریــت مصرف شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان لرســتان بــا بیان 
تشــویق محور  برنامه هــای  این کــه 
شــرکت توزیــع برق اســتان لرســتان 
اظهــار  دارد،  ادامــه  هم چنــان 
داشــت: »بــا توجــه بــه برنامه هــای 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــویق محور ش تش
جلــب  جهــت  لرســتان  اســتان 
مشــارکت و همــکاری مشــترکین 
ازجملــه  مختلــف  تعرفه هــای 
صنایــع، کشــاورزی، اداری، تجــاری، 
ــی ان جی  ــوخت س ــای س جایگاه ه
پیــک  در  خودتامیــن  مولدهــای  و 
ــار ســال 99 تعــداد 6 هــزار و 723  ب
ــرکت  ــا ش ــن طرح ه ــترک در ای مش
همــکاری  میــزان  کــه  نموده انــد 
آن هــا 85 مــگاوات کاهــش پیــک بــار 

ــت«. ــوده اس ــتان ب ــبکه اس ش
قبــاد رســتمی بــا اشــاره بــه این کــه 
مشــترکین  ایــن  تشــویق  جهــت 
مبلــغ 32 هــزار و 804 ریــال پــاداش 
ــرق آن هــا کســر  از صورت حســاب ب
تصریــح  اســت،  گردیــد  اعمــال  و 
کــرد: »جهــت تامیــن و تولیــد مقــدار 
کاهــش  کــه  بــرق  مــگاوات   85
ــزار  ــدود 16 ه ــت ح ــده اس داده ش
میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری الزم 
بــود کــه بــا درنظــر گرفتــن تــداوم 
طرح هــا  ایــن  موجــود  تاسیســات 
ریــال  میلیــارد  هــزار   8 حــدود 
صرفه جویــی به همــراه دارد کــه در 

ی  بخش هــا
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــر شــبکه م دیگ

می گیــرد.«.

هم زمــان بــا مانــور اصــاح ولتــاژ شــبکه در سراســر 
کشــور، رفــع ضعــف ولتــاژ بــرای 95۴ مشــترک در 

اســتان لرســتان آغــاز شــد.
مدیرعامــل بــرق لرســتان در ایــن رابطــه گفــت: »بــا 
توجــه بــه بازدیدهــای میدانــی و گزارشــات مردمــی، 
95۴ مشــترک در اســتان لرســتان کــه ضعــف ولتــاژ 
ــر  ــا سراس ــان ب ــایی و هم زم ــتند، شناس ــبکه داش ش
کشــور اصــاح ولتــاژ شــبکه آن هــا طــی روزهــای 

27 و 28 آذرمــاه اجــرا شــد«.
ــات  ــن عملی ــه ای ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
بــا حضــور تعــداد 2۰۰ نفــر از پرســنل در قالــب 6۰ 
ــوان  ــد، عن ــام ش ــتیبانی انج ــی و پش ــپ اجرای اکی
ــتگاه  ــداد 25 دس ــات تع ــن عملی ــرای ای ــرد: »ب ک
ــر شــبکه فشــار  ــی، اصــاح 5۰ کیلومت پســت هوای
ضعیــف و بــه مــدار آوردن دو فیــدر جدیــد بــه 
ــا  ــاد ازن ــهرهای مؤمن آب ــر در ش ــول ۱7 کیلومت ط
ــا اعتبــار 9 میلیــارد  و ویســیان شهرســتان چگنــی ب

ــد«. ــام ش ــان انج توم
ــا اشــاره بــه این کــه از ابتــدای ســال تاکنــون  وی ب
بــرای اصــاح شــبکه های فشــار ضعیــف و متوســط 
ــارد  ــتان 29 میلی ــر اس ــی و معاب ــت های هوای و پس
ــا  ــت: »ب ــراز داش ــت، اب ــده اس ــه ش ــان هزین توم
اجــرای ایــن مانــور و اقدامــات صــورت گرفتــه 
شــاهد قابلیــت اطمینــان سیســتم، افزایــش پایــداری 
شــبکه و ولتــاژ اســتاندارد در ســطح شــبکه و افزایش 

ــود«. ــم ب ــرق خواهی ــترکین ب ــدی مش رضایت من

اصالح ولتاژ شبکه 95۴ مشترک 
در استان لرستان آغاز شد
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روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان لرســتان در دومیــن 
جشــنواره ارزیابــی روابــط عمومی هــای 
صنعــت آب و بــرق کشــور در بیــن 
ــرو  ــه وزارت نی ــرکت های زیرمجموع ش
ــوم در  ــام س ــب مق ــه کس ــق ب موف
ــد. ــنجی ش ــش و افکارس ــش پژوه بخ

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
ــرق  ــروی ب ــع نی توزی
لرســتان،  اســتان 
جشــنواره  دومیــن 
روابــط  ارزیابــی 
ی  می هــا عمو
بــرق  صنعــت آب و 
حضــور  بــا  کشــور 
کلیــه  نیــرو،  وزیــر 
و  عامــل  مدیــران 
روابــط عمومی هــای 
بــرق  صنعــت آب و 
به صــورت  کشــور 
نــس  ا کنفر ئو ید و
از  و  برگــزار 
ایــن  برگزیــدگان 
تجلیــل  جشــنواره 

آمــد. به عمــل 
رابطــه  همیــن  در 

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی 
جلســه  ایــن  حاشــیه  در  لرســتان  بــرق 
ــات  ــا و توجه ــا حمایت ه ــت: »ب ــار داش اظه
مدیرعامــل بــرق اســتان و اعتمــاد ایشــان بــه 
ــی،  ــط عموم ــاق رواب ــوان و خ ــه ج مجموع
ایــن مجموعــه توانســت در دومیــن جشــنواره 
صنعــت  عمومی هــای  روابــط  ارزیابــی 
و  بــرق کشــور در رشــته پژوهــش  و  آب 
افکارســنجی، مقــام ســوم را کســب کنــد«.

ســعید دولتشــا بــا بیــان این کــه افکارســنجی 
ــازمان  ــرفت س ــی و پیش ــث تعال ــردم باع م

در ارائــه خدمــات مطلــوب و بــا کیفیــت 
ارائــه  بــرای  برنامه ریــزی  هم چنیــن  و 
کــرد:  عنــوان  می شــود،  بهتــر  خدمــات 
»مقیــاس خدمات دهــی، مــردم می باشــند 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــاس فعالیت ه ــر اس و ب
ــرفت و  ــزان پیش ــده، می ــه ش ــات ارائ و خدم

می گــردد«. حاصــل  موفقیــت 
ــر  ــروزه در عص ــه ام ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
کــه  اطاعــات 
پیشــرفت های علمــی 
گســترش پیــدا کرده، 
ــورها  ــیاری از کش بس
ی  ر ا یه گذ ما ســر
امــر  در  عظیمــی 
انجــام  تحقیقــات 
افــزود:  داده انــد، 
از  یکــی  »پژوهــش 
دانایــی  روش هــای 
اســت کــه بــه انســان 
کمــک می کنــد تــا 
ــط  ــناخت محی ــا ش ب
مبنــای  خــود، 
بــرای  را  درســتی 
اندیشــیدن و زندگــی 

کنــد«. انتخــاب 
پایــان  در  دولتشــا 
از  تشــکر  ضمــن 
ــی  ــط عموم ــد رواب ــود در واح ــکاران خ هم
ــان  ــتان، خاطرنش ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
کــرد:  »افکارســنجی ابــزار بســیار خوبــی 
در  را  پاســخ گویی  می توانــد  کــه  اســت 
ــد و اگــر نظرســنجی  ــه کن دســتگاه ها نهادین
وجــود نداشــته باشــد، مســئولین از نــوع 
ــای  ــردم و اولویت ه ــته های م ــا و خواس نیازه
ــث  ــن باع ــه همی ــوند ک ــع نمی ش ــان مطل آن
برهــم خــوردن تعــادل نظــام تصمیــم گیــری 

. می شــود«

درخشش روابط عمومی برق لرستان 
در دومین جشنواره ارزیابی وزارت نیرو

معرفی رابطین روابط عمومی 
در مدیریت های توزیع برق استان لرستان

سیدمهدی سهرابی
توزیع 1 خرم آباد

محسن طوالبی
توزیع 2 خرم آباد

مجید یاراحمدی
توزیع 1 بروجرد

مرتضی گودرزی
توزیع 2 بروجرد

مهدی گرمسیری
توزیع کوهدشت

مریم گنجی
توزیع ازنا

خدیجه نظری
توزیع پل دختر

حامد طرهانی
توزیع چگنی

کرم یوسف پور
توزیع دلفان

رضا لک
توزیع دورود

محمدرضا کاظمی
توزیع الیگودرز

جواد سوری
توزیع رومشکان

سیروس پوربیانی
توزیع دلفان

مجتبی حاتم پور
توزیع 2 خرم آباد

شهرام امیری
توزیع سلسله



5
فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره چهاردهم - پاییز 1399

ستاد

سراســری  مانــور 
تعمیــرات 

ی  شــبکه ها
توزیــع بــرق لرســتان در تاریــخ 

ــا سراســر کشــور برگــزار  ــان هم زمــان ب 29 و ۳۰ آب
گردیــد.

ــن  ــتان در ای ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
خصــوص اظهــار داشــت: »در راســتای کاهــش 
ابتــدای  در  توزیع نشــده  انــرژی  و  خاموشــی ها 
ســال جاری )99( برنامــه تعمیــرات گســترده روی 
ــتور کار  ــتان را دس ــطح اس ــرق در س ــبکه های ب ش
ــی شناســایی شــد«. ــدر بحران ــم و ۳۰ فی ــرار دادی ق

فریــدون خودنیــا افــزود: »خوش بختانــه ایــن کار 
ــی  ــه اباغ ــتای برنام ــه در راس ــد ک ــب گردی موج
شــرکت توانیــر در رابطــه بــا مانــور تعمیــرات بتوانیــم 
بــه ســرعت عمــل کــرده و اقــدام بــه برگــزای مانــور 

ــه بهتریــن شــکل ممکــن نماییــم«. ب
ــر این کــه بایــد تمــام تــاش خــود  ــا تاکیــد ب وی ب
را بــه کار ببندیــم تــا بتوانیــم برقــی مطمئــن و پایــدار 
ــرد:  ــح ک ــرد، تصری ــرار گی ــترکین ق ــار مش در اختی

ــرات،  ــور سراســری تعمی ــل از انجــام مان »قب
اقــدام بــه برگــزاری چندیــن مانــور 
تعمیــرات  مانــور  جملــه  از 
بیران شــهر،  فیــدر 
ــطح  ــر س ــنایی معاب روش
خرم آبــاد،  شــهر 
مســی  ســیم  تبدیــل 
بــه کابــل خودنگهــدار 
الیگــودرز  شهرســتان  در 
نمودیــم  کیلومتــر   8 به طــول 
ــا  ــی نیروه ــش آمادگ ــر افزای ــه عاوه ب ک
ــان،  ــری 29و ۳۰ آب ــور سراس ــزاری مان ــت برگ جه
هم اســتانی های  بیش تــر  رضایت منــدی  موجــب 

ــد«. ــز ش عزی
ــع  ــرداری شــرکت توزی ــر بهره ب ــر دفت ــه مدی در ادام
ــتورالعمل  ــتای دس ــت: »در راس ــتان گف ــرق لرس ب
توانیــر، فیــدر »پــل بابــا«  را کــه از لحــاظ خاموشــی 
و  تولیــدی  مشــاغل  بــودن  )دارا  حساســیت  و 

صنعتــی- کارخانــه ســیمان- نیــروگاه 
و  گلخانــه  شــهرک  گازی- 

و  متعــدد(  مرغ داری هــای 
ــاال در رأس  ــول ب ــز ط نی
ســایر فیدرهــای بحرانــی  
بــود، را جهــت تعمیــرات  

ــم«. ــاب نمودی انتخ
بــا  اســکندری  محمــد 

 ۳۰ تعــداد  این کــه  بیــان 
ــی  ــروی فن ــر نی ــا ۱۴۰ نف ــپ ب اکی

ــاعت  ــر س ــا 75۰ نف ــوع  ب ــه در مجم ــی ک و اجرای
ــور  ــور حض ــن مان ــی در ای ــی و اجرای کار کارشناس
داشــتند، اظهــار داشــت: »بعــد از اتمــام ایــن مانــور 
تعویــض  )شــامل  شــبکه  معایــب  درصــد   ۱۰۰
ــض  ــاخه زنی- تعوی ــش دار- ش ــیم روک ــا س ــر ب جمپ
کلمپ هــا- تعویــض مقــره- تعویــض پایــه فرســوده 
و جابه جایــی شــبکه- تعویــض جداســاز- رفــع 
اتصــاالت سســت- افزایــش ارتفــاع مقــره رأس تیــر(  
ــع  ــه رف ــب )ک ــی معای ــع و مابق ــل رف ــور کام به ط
ــا  ــه مدیریــت مربوطــه واگــذار ت ــم می باشــد( ب حری

ــود«. ــرف ش ــب برط ــی مناس ــه زمان ــا برنام ب
وی در پایــان گفــت: »خوش بختانــه ایــن فیــدر بــه 
پایــداری کامــل رســیده و خاموشــی آن بــه حداقــل 
صرفه جویــی  باعــث  و  یافتــه  کاهــش  ممکــن 
ــده  ــده گردی ــرژی توزیع نش ــه ان ــادی در زمین اقتص
ــد  ــداف تولی ــتای اه ــر در راس ــن ام ــه ای ــت ک اس
ــی،  ــترکین صنعت ــدی مش ــث رضایت من ــی، باع مل
ــی  ــدی و خانگ ــاورزی تولی کش
ــت«.  ــده اس ش

برگزاری مانور سراسری تعمیرات شبکه های برق در لرستان

توزیــع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــد  ــری مول ــش سراس ــتان، رزمای ــتان لرس ــرق اس ب
اضطــراری در کشــور و در اســتان لرســتان  بــا 
ــر و 7  ــب توانی ــراری منتخ ــد اضط ــاب 5 مول انتخ
ــزار  ــع برگ ــرکت توزی ــب ش ــراری منتخ ــد اضط مول

ــد. ش
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان در 
ایــن رزمایــش اظهــار داشــت: »هم زمــان بــا سراســر 
کشــور و بــا هماهنگــی وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر 
ــد غیرعامــل، رزمایــش سراســری  ــا ســازمان پدافن ب
مولدهــای بــرق اضطــراری در ادارات مهــم، حســاس 

و حیاتــی اســتان لرســتان برگــزار شــد«.
فریــدون خودنیــا ادامــه داد: »در ســطح اســتان 
لرســتان ۱7۱ مولــد اضطــراری وجــود دارد کــه 
امــروز در رزمایــش سراســری انتخــاب 5 مولــد 
ــراری  ــد اضط ــر و 7 مول ــب توانی ــراری  منتخ اضط
منتخــب شــرکت توزیــع  کــه دارای درجــه حســاس 
ــرق  ــات ب ــن عملی ــد، انتخــاب و در ای ــی بودن و حیات
ــام  ــا اع ــه آن ه ــص ب ــج نواق ــع و نتای ــا قط آن ه

ــد«. ش
ــکاران  ــش هم ــن رزمای ــه در ای ــان این ک ــا بی وی ب
ــخص  ــه ادارات مش ــتان ب ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
ــع و  ــا را قط ــری آن ه ــرق سراس ــه و ب ــده مراجع ش
مولــد اضطــراری آن هــا بــه مــدار آمــد، عنــوان کــرد: 
ــا و  ــدن مولده ــدار ش ــی وارد م ــورد چگونگ »در م
چگونگــی آمــاده بــه کار بــودن آن هــا تجزیــه و 

ــت«.  ــورت گرف ــل ص تحلی
خودنیــا خاطرنشــان کــرد: »در نهایــت انتظــار داریــم 
اداراتــی کــه نواقص شــان بــه آن هــا اعــام شــده در 
اســرع وقت ایــن مــوارد را برطــرف کــرده تــا بتوانیــم 
ــد و  ــده را رص ــام ش ــوارد اع ــدد م ــی مج در ارزیاب
ــد  ــرو و ســازمان پدافن ــه وزارت نی ــزارش الزم را ب گ

غیرعامــل ارســال کنیــم«.

ــع  ــرکت توزی ــل ش ــد غیرعام ــر پدافن ــه مدی در ادام
بــرق اســتان لرســتان نیــز در ســخنانی اظهــار 
ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت: »ش داش
ــای  ــل گام ه ــد غیرعام ــوزه پدافن ــه در ح خوش بختان
امــر  ایــن  و  اســت  برداشــته  مفیــدی  و  موثــر 
ــت  ــت و حفاظ ــر در امنی ــد مگ ــد ش ــق نخواه محق
ــاب آوری  ــش ت ــود افزای ــرق، وج از زیرســاخت های ب
ــا  در مجموعــه شــرکت توزیــع و هم چنیــن مقابلــه ب

ــود دارد«. ــه وج ــی ک ــدات احتمال تهدی
بــه  توجــه  »بــا  داد:  ادامــه  حکیمــی  محمــد 
طــرف  از  کــه  اباغیه هایــی  و  دســتورالعمل ها 
ــده،  ــام ش ــع انج ــرکت توزی ــه ش ــر ب ــرکت توانی ش
یکــی از مانورهایــی کــه بایــد در هفتــه پدافنــد 
غیرعامــل صــورت بگیــرد بحــث رزمایــش مولدهــای 
اضطــراری بــود کــه در ســطح اســتان لرســتان هــم 

ــت«. ــورت گرف ص
ــه  ــش خوش بختان ــن رزمای ــرد: در ای ــح ک وی تصری
طبــق اعــام شــرکت توانیــر، مولدهــای اضطــراری 
انتخــاب شــده در اســتان مــورد بررســی قرار گرفتنــد 
مشــخص  محل هــای  در  اجرایــی  اکیپ هــای  و 
حضــور یافتــه و رزمایــش مولدهــای اضطــراری 
ــان  ــه پای ــا موفقیــت ب ــد غیرعامــل ب ــه پدافن در هفت

ــید«. رس

نهمین رزمایش سراسری 
مولدهای اضطراری برگزار شد

ــرداری  ــر بهره ب ــارت ب ــر نظ ــر دفت مدی
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
انجــام شــده  اقدامــات  درخصــوص 
ســال جاری  پاییــز  در  دفتــر  ایــن 
مانــور  »اجــرای  داشــت:  اظهــار 
 20 شــبکه  تعمیــرات  جهــادی 
ــاد  ــدر بیران شــهر خرم آب ــت فی کیلوول
یــک از مهم تریــن اقدامــات صــورت 

گرفتــه بــود«.
همیــن  در  اســکندری  محمــد 
 30 حضــور  »بــا  گفــت:  خصــوص 
اکیــپ و تعــداد 140 نفــر نیــروی فنــی 
خــودروی   10 تعــداد  و  اجرایــی  و 
و 40  باالبــر(  و  )چرثقیــل  ســنگین 
دســتگاه خــودروی ســبک ایــن مانــور 

پذیرفــت«. انجــام 
وی بــا بیــان این کــه در ایــن مانــور 
پایــه  تعویــض  شــامل  اقداماتــی 
ــر، کات اوت  جداســاز،  مقــره، برق گی
جمپــر و هم چنیــن ریــگالژ شــبکه 
و  خاموشــی  کاهــش  هــدف  بــا 
بــا هزینــه معــادل 2 میلیــارد ریــال 
ــح کــرد:  صــورت گرفتــه اســت، تصری
ــور 70 درصــد از  ــن مان ــا اجــرای ای »ب
ــی ام  ــق پ ــه مطاب ــبکه ک ــب ش معای
ثبــت گردیــده بــود در طــی زمــان 
آینــده  روزهــای  در  و  انجــام  اجــرا 
ــب توســط شهرســتان  ــی معای مابق

برطــرف گردیــد«.
اســکندری در ادامــه بــه اجــرای مانور 
ــرات شــبکه روشــنای  ــادی تعمی جه
خرم آبــاد  شــهر  ســطح  در  معابــر 
اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن مانــور نیــز 
ــر  ــپ تخصــص معاب ــا حضــور 12 اکی ب
نیــروی  نفــر   50 تعــداد  و  )باالبــر( 
فنــی و اجرایــی بــه انجــام رســید 
 2121 تعــداد  حرکــت  ایــن  در  کــه 
مــورد خاموشــی بــا اعتبــاری بالغ بــر 
ــد«. ــرف گردی ــال برط ــارد ری 15 میلی

سراســری  مانــور  اجــرای  وی 
تعمیــرات شــبکه 20 کیلوولــت فیــدر 
را   )2 )خرم آبــاد  باباحســین  پــل 
دیگــر اقــدام صــورت گرفتــه عنــوان 

ــا حضــور 30 اکیــپ  کــرد و افــزود: »ب
فنــی  نیــروی  نفــر   140 تعــداد  و 
خــودروی   10 تعــداد  و  اجرایــی  و 
ســنگین )چرثقیــل و باالبــر( و تعــداد 
40 خــودروی ســبک ایــن مانــور اجــرا 
شــد و اقداماتــی نظیــر تعویــض پایــه 
ــر، کات اوت، جداســاز،  مقــره، برق گی
جمپــر و هم چنیــن ریــگالژ شــبکه 
بــا  خاموشــی  کاهــش  هــدف  بــا 
هزینــه ای معــادل 2 میلیــارد ریــال 

پذیرفــت«.  صــورت 
ــرداری  ــر بهره ب ــارت ب ــر نظ ــر دفت مدی
بــه  لرســتان ســپس  بــرق  توزیــع 
اجــرای مانــور سراســری تعمیــرات 
ولتــاژ  اصــالح  رویکــرد  بــا  شــبکه 
معابــر  چراغ هــای  تعدیــل  شــبکه 
اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن مانــور 
ــا حضــور 40 اکیــپ عملیاتــی و 20  ب
اکیــپ پشــتیبان شــامل 200 نفــر 
نیــروی اجرایــی، جرثقیــل، باالبــر و 
خودروهــای ســبک اجــرا و پروژه هــای 
بســیاری بــا اعتبــار 90 میلیــارد ریــال 

رســیدند«. بهره بــرداری  بــه 
دســتگاه   25 »نصــب  افــزود:  وی 
هــدف  بــا  هوایــی  ترانســفورماتور 
ــار و کاهــش طــول  متعادل ســازی ب
فیدرهــا، انتقــال بــار بــه مرکــز ثقــل، 
اصــالح و توســعه 50 کیلومتــر شــبکه 

ــل  ــا اســتفاده از کاب فشــار ضعیــف ب
ــطح  ــش س ــت افزای ــدار جه خودنگه
مقطــع و جابه جایــی بــار، بارگیــری 
مؤمن آبــاد  پســت  دوم  فیــدر  از 
ضعــف  رفــع  و  بــار  تعدیــل  جهــت 
ولتــاژ منطقــه چاپلــق به طــول 8.5 
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و 
ــداث 9  ــی، اح ــبکه زمین ــر ش 50 مت
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و 
ویســیان  جدیــد  فیــدر  از  بارگیــری 
ضعــف  رفــع  و  بــار  تعدیــل  جهــت 
در  )یــک  تعدیــل  منطقــه،  ولتــاژ 
میــان کــردن( 5 هــزار هــزار چــراغ 
صرفه جویــی  بــا  معابــر  روشــنایی 
ــار سراســری  0.75 مــگاوات از پیک ب
و رفــع ضعــف ولتــاز 954 مشــترک از 
اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن مانــور 

ــود«. ب
اقدامــات  خصــوص  در  اســکندری 
ــز گفــت: »نصــب  گــروه خــط گــرم نی
برق گیــر به همــراه اتصــاالت مربوطــه  
کات اوت  تعویــض  دســتگاه،   19
 29 مربوطــه  اتصــاالت  به همــراه 
اصلــه   969 شــاخه زنی  دســتگاه، 
درخــت، اصــالح جمپــر اســتفاده از 
کلمــپ 23 رشــته، نصــب اسپیســر 
گــرم  خــط  به صــورت  کیلوولــت   20
8 عــدد، آچارکشــی نقــاط اتصــال 
سســت 19 مــورد، تعویــض مقــره 
ســوزنی 5 عــدد و تعویــض جمپــر هــر 
فــاز بــا اســتفاده از کلمــپ 7 رشــته 
ــوده اســت«. ــروه ب ــن گ ــات ای از اقدام
وی در پایــان ســایر اقدامــات دفتــر 
برشــمرد:  این گونــه  را  نظــارت 
دســتگاه   129 بــار  »تعــادل 
ترانســفورماتور و 230 فیــدر فشــار 
ضعیــف، اصــالح ولتــاژ 208 مشــترک 
مطابــق بــا دســتورالعمل چــاوش، 
اطــالح 728 مــورد اتصــال سســت 
دســتگاه   40 تنظیــم  و  بازدیــد  و 
ــه  سکشــن الیزر در ســطح اســتان ب
دیســپاچینگ«. کارشــناس  اتفــاق 

عملکرد پاییزی دفتر نظارت بر بهره برداری توزیع برق لرستان
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق 
اســتان لرســتان در اقدامــی 
جهــادی 12 اکیــپ از نیروهــای 
بــرق  توزیــع  شــرکت  فنــی 
لرســتان را جهــت رفــع نواقــص 
روشــنایی معابــر ســطح شــهر 
خرم آبــاد بــه میــدان فراخوانــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان؛ 
روشــنایی معابــر عمومــی و 
روشــنایی شــهری بــر کاهــش 
شــب  در  جرائــم  میــزان 
از  اســتفاده  اســت،  اثرگــذار 

ــهری  ــنایی ش ــی و روش ــراغ خیابان چ
احســاس  تقویــت  باعــث  مناســب 
امنیــت در دل مــردم می شــود. ایــن 
موضــوع در درازمــدت باعــث افزایــش 
مــدت زمــان پیــاده روی مــردم، افزایــش 
مــراودات اجتماعــی، افزایــش ســالمت 
ــش  ــه، افزای ــمی جامع ــی و جس ذهن
ــردم و  ــان م ــی در می ــاس همدل احس
در نهایــت کاهــش مصــرف ســوخت 

می شــود.
ــرکت  ــل ش ــن راســتا مدیرعام در همی
همــکاری  بــا  لرســتان  بــرق  توزیــع 
اقدامــی  در  خرم آبــاد  دادســتان 
جهــادی گامــی بــزرگ در ایجــاد امنیــت 
اجتماعــی در ســطح شــهر خرم آبــاد 

برداشــت.
بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
بــه کار  شــروع  مراســم  در  لرســتان 
مانــور جهــادی ایــن شــرکت در رفــع 
شــهر  ســطح  روشــنایی  معایــب 
خرم آبــاد بــه خبرنــگاران گفــت: »بــا 
ــاد  ــتان خرم آب ــد دادس ــه بازدی ــه ب توج
از ســطح شــهر و مشــاهده برخــی 
معایــب در بخــش روشــنایی معابــر کــه 
البتــه دالیــل مختلفــی بــرای آن وجــود 
دارد، موضــوع توســط دادســتان بــا مــا 
در میــان گذاشــته شــد و بــا توجــه بــه 
اعتقــاد مــا بــه نقــش روشــنایی معابــر 
در بحــث کاهــش جرایــم، بالفاصلــه 
کمیتــه  ویــژه ای در شــرکت توزیــع بــرق 
بازدیدهــای  شــد،  تشــکیل  اســتان 

اضطــراری نیــز در ســطح شــهر 
ــا شناســایی عیــوب  انجــام و ب
مــورد نظــر، تجهیــزات فنی الزم 
جهــت رفــع ایــن مــوارد تهیــه و 
ــا یــک فراخــوان عمومــی کــه  ب
در ســطح اســتان داشــتیم 12 
اکیــپ ســه نفــره تشــکیل شــد 
و کار ســرویس شــبکه معابــر 

ــد«. ــاز گردی آغ
فریــدون خودنیــا تاکیــد کــرد: 
ــدام  ــالش و اق ــا ت ــون ب ــا کن »ت
شــرکت  نیروهــای  جهــادی 
نواقــص  اســتان  توزیــع 
روشــنایی 216 نقطــه ســطح شــهر 
ــر و نصــب شــده اســت  ــاد تعمی خرم آب
ــان رفــع  ــا پای ــور 10 روزه ت ــن مان کــه ای
تمامــی مشــکالت روشــنایی شــهر 
داشــت«. خواهــد  ادامــه  خر م آبــاد 

وی ضمــن تشــکر از تمامــی عوامــل 
»در  کــرد:  تصریــح  دســت اندرکار 
مراحــل بعــدی ایــن مانورهــا در ســطح 
نیــز  اســتان  دیگــر  شهرســتان های 
ادامــه خواهــد یافــت و ایــن شــرکت 
تــالش می کنــد تــا بــا ایجــاد روشــنایی 
شــهرهای  معابــر  بــرای  مناســب 
روانــی  آرامــش  ایجــاد  در  اســتان، 
جامعــه و همراهــی بــا حافظــان امنیت 

اســتان گام هــای موثــری بــردارد«.

فرمان  جهادی برق لرستان برای روشنایی شهر خرم آباد

ــرژي،  ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
گفــت: »بــه دلیــل بــرودت هــوا، رشــد مصــرف 
شــده  پیش بینــي  میــزان  از  بیش تــر  گاز 
ــي از  ــل در برخ ــن دلی ــه همی ــت و ب ــوده اس ب
نیروگاه هــا مجبــور بــه اســتفاده از ســوخت دوم 

شــده ایم«.
همایــون حائــري بــا اشــاره بــه این کــه صنعــت 
ــرق در تابســتان کار بزرگــي در کنــرل پیــک  ب
ــه  ــه هم ــرد: »نتیج ــان ک ــام داد، خاطرنش انج
ــک در  ــد پی ــه رش ــد ک ــث ش ــا باع فعالیت ه
تابســتان امســال بــه یــک درصــد کاهــش 

ــد«. یاب
وي ادامــه داد: »بــا کاهــش رشــد پیــک در 

هزینه هــاي  نهایــت 
و  کاهــش  ســاالنه 
بــه  ســرمایه گذاري ها 
زمینه هــاي  ســمت 
ــوق  ــر س ــاختي دیگ زیرس

کــرد«. پیــدا 
بــا  نیــرو  وزیــر  معــاون 
ایــن  این کــه  بیــان 
در  کــه  بــود  تجربــه اي 
ــت  ــران صنع ــه مدی کارنام
ــح  ــد، تصری ــت ش ــرق ثب ب
ایــن  »براســاس  کــرد: 
تجربــه مقــرر شــد کــه 
در تعامــل بــا مســئوالن 

اســتاني و همــکاران وزارت نفــت و شــرکت گاز، 
ــا  ــرژي را داشــته باشــیم ت مدیریــت مصــرف ان
ــه  ــاني ب ــد گازرس ــرکت گاز بتوانن ــکاران ش هم
ــته  ــکل داش ــدون مش ــي را ب ــترکان خانگ مش

باشــند«.
ــری در خصــوص کاهــش روشــنایي ها نیــز  حائ
بــا تصریــح بــر این کــه مــا روشــنایي هاي 
و  مي دهیــم  کاهــش  را  غیرضــروري 
مي مانــد،  باقــي  ضــروري  روشــنایي هاي 
روشــنایي هاي  »کنتــرل  کــرد:  خاطرنشــان 
غیرضــروري بــه خــودي خــود نشــان گر آن 
اســت کــه مــا نیازمنــد مدیریــت مصــرف 

هســتیم«.
داد:  ادامــه  وي 
ــروري  ــنایي هاي غیرض »روش
ــع  ــه مناب ــود ک ــث مي ش باع
بــرود؛  مــا هــدر  ســوخت 
دســتگاه هاي  هم چنیــن 
اداري نیــز بایــد از روشــن 
نگــه داشــتن سیســتم هاي 
ــاعات  ــس از س ــي پ گرمایش

بپرهیزنــد«. کاري 
تاکیــد  حائــري  همایــون 
ــا مجمــوع اقدامــات  کــرد: »ب
ســوخت  مصــرف  بایــد 
نیروگاه هــا تــا ۱0 میلیــون 
ــد«. ــش یاب ــر در روز کاه لیت

خاموش کردن روشنایي هاي غیرضروري در سطح شهرها و جاده ها

توزیــع  شــرکت  بــرق  بــازار  دفتــر  مدیــر 
بــرق لرســتان وضعیــت کلــی نیروگاه هــای 
خورشــیدی اســتان را تــا آذرمــاه ۹۹ بــه شــرح 
ــده  ــرق تولیدش ــزان ب ــرد: »می ــوان ک ــل عن ذی
انــرژی،  ســاعت  مــگاوات   88۲ و  یک هــزار 
ــال،  ــون ری ــرق ۲۲۹08 میلی ــد ب ــه خری هزین
ــووات،  ــزار و ۴0۵ کیل ــده 7 ه ــت نصب ش ظرفی
و  گلخانــه ای یک میلیــون  گاز  انتشــار  عــدم 
صرفه جویــی  کیلوگــرم،   ۵3۲ و  هــزار   ۲0۴
و  لیتــر   ۵8 و  هــزار   ۴۱۴ آب  مصــرف  در 
صرفه جویــی در مصــرف ســوخت گاز نیــز ۵۲6 

ــت«. ــوده اس ــزار و ۹83 ب ه
قاســم ترابــی گفــت: »در حــال حاضــر بــا 
ــرارداد  ــای طــرف ق ــت نیروگاه ه ــش ظرفی افزای
ــرای  ــد ب ــش درآم ــر اشــتغال زایی و افزای عاوه ب
مالکیــن نیــروگاه ســالیانه بــرق خانوارهــای 

زیــادی از ایــن طریــق تامیــن می شــود«.
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه در ســه ماهه 
پاییــز ســال جاری تعــداد ۲ نیــروگاه خورشــیدی 
بــا ظرفیــت ۱33 کیلــووات وارد مــدار گردیــده 
اســت، عنــوان کــرد: »در همیــن زمــان انــرژی 
ــرد  ــن بروج ــه افک ــروگاه گازی بارق ــدی نی تولی
۴ هــزار و ۹0۵ مــگاوات ســاعت، نیــروگاه آبــی 
ــروگاه گازی  ــگاوات ســاعت، نی بروجــرد ۲0۵ م
ــگاوات  ــزار و 30۹ م ــرس 8 ه ــرو زاگ ــا نی پای
ــاد  ــر خرم آب ــرق کوث ــروگاه گازی ب ــاعت، نی س
۱۱ هــزار و ۲۴۲ مــگاوات ســاعت، نیــروگاه 
گازی افــاک پاالیــش خــرم یک هــزار و ۱۹ 
ــرو  ــاس نی ــروگاه گازی الم ــاعت، نی ــگاوات س م
ــترکین  ــاعت و مش ــگاوات س ــزار و ۹۹ م ۱0 ه
ــوده  ــاعت ب ــگاوات س ــز ۲8۵ م ــیدی نی خورش
اســت کــه در مجمــوع 36 هــزار و 6۲ مــگاوات 
ــال ۹۹  ــز س ــه ماهه پایی ــرژی در س ــاعت ان س

ــد شــده اســت«. تولی

آخرین وضعیت نیروگاه های
تجدیدپذیر استان لرستان

اطالعــات  فنــاوری  دفتــر  مدیــر 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
گزارشــی  ارائــه ی  بــا  لرســتان 
بــه تشــریح اقدامــات ایــن دفتــر 
ســال جاری  شــوم  ســه ماهه  در 

پرداخــت.
ایــن  اهــم  رباطــی  کــوروش 
برشــمرد:  این گونــه  را  اقدامــات 
»برقــراری ارتبــاط ویدئوکنفرانــس 
بــا  بیران شــهر  جهــادی  مانــور 
شــرکت توانیــر، برقــراری ارتبــاط 
ویدئوکنفرانــس مانــور سراســری 
ــا  ــل باباحســین ب ــدر پ ــرات فی تعمی
شــرکت توانیــر، خریــد تجهیــزات 
ســالن  جهــت  ویدئوکنفرانــس 
برقــراری  ســتاد،  کنفرانــس 
ــدد ویدئوکنفرانســی  جلســات متع
توانیــر  شــرکت  نیــرو،  وزارت  بــا 
نصــب  لرســتان،  اســتانداری  و 
خدمــات  ارائــه  و  راه انــدازی  و 
روی  بــر  گانــه   82 غیرحضــوری 
اســتان،  توزیــع  شــرکت  پرتــال 
برقــراری ارتبــاط خدمــات مذکــور 
بــا بانک هــای اطالعاتــی موجــود 
سیســتم  جملــه  از  ســتاد  در 
جامــع مشــترکین، تــذرو و...، تهیــه 
ــاز جهــت نصــب  ســرورهای موردنی
نصــب  مختلــف،  نرم افزارهــای 
ادصــاب  نرم افــزار  راه انــدازی  و 
جلســات  برگــزاری  هم چنیــن  و 
متعــدد و پیگیــری مصوبــات جلســه 
درخصــوص نصــب اپلیکیشــن »برق 

اســتان«. ســطح  در  مــن« 

عملکرد سه ماهه پاییز 99 
دفتر فناوری اطالعات مدیــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل 

اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
انجام شــده  فعالیت هــای  اهــم 
و  بحــران  مدیریــت  حــوزه  در 
ســه ماهه  در  غیرعامــل  پدافنــد 
ســوم ســال جاری را بــه شــرح 
ــانی  ــرد: »به روزرس ــوان ک ذل عن
مدیریــت  اطاعاتــی  بانــک 
اعــم  شهرســتان  هــر  بحــران 
شــده،  ســطح بندی  مراکــز  از 
مشــخصات اکیپ هــای اجرایــی 

ــی  ــکاران و...، بازبین ــخصات پیمان ــی، مش و عملیات
ــانی  ــز و به روزرس ــران و تجهی ــت بح ــار مدیری انب
ــور  ــزاری مان ــار، برگ ــن انب ــاز در ای ــام موردنی اق
جانشــین و معیــن در مدیریــت بروجــرد۱ و تشــکیل 

جلســه کمیتــه تخصصــی مدیریــت 
بحــران و پدافنــد غیرعامــل بــا 
محــل  در  آن  اعضــای  حضــور 

ســاختمان حــوزه ســتادی«.
ــور  ــزاری مان ــی برگ ــد حکیم محم
قطــع بــرق مراکــز ســطح بندی 
ــل  ــد غیرعام ــه پدافن ــده در هفت ش
را از دیگــر اقدامــات ایــن مدیریــت 
»برگــزاری  گفــت:  و  دانســت 
جلســه کمیتــه پدافنــد ســایبری در 
ــتادی،  ــوزه س ــاختمان ح ــل س مح
به روزرســانی نقــاط حادثه خیــز در ســطح اســتان 
به منظــور مدیریــت بهتــر در مواقــع بحــران و تســت 
و بازدیــد از مولدهــای اضطــراری در ســطح اســتان از 

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

اقدامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برق لرستان در سه  ماهه سوم سال 99
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شهرستان ها

نگاهی به اقدامات مدیریت توزیع برق1 شهرستان خرم آباد در پاییز 99
شهرســتان  بــرق1  توزیــع  مدیــر 
خرم آبــاد بــا بیــان این کــه در ســه ماهه 
ــف  ــع ضع ــت رف ســوم ســال جاری جه
ولتــاژ، کاهــش خاموشــی ها، کاهــش 
مشــترکین،  رضایــت  جلــب  تلفــات، 
اقــدام  و...  ســرقت  از  جلوگیــری 
ســیم  شــبکه  مانــده  تعویــض  بــه 
خودنگهــدار  کابــل  بــه  آلومینیومــی 
»در  داشــت:  اظهــار  اســت،  شــده 
مجمــوع ایــن پــروژه بــه طــول 12.3 
کیلومتــر بــا اعتبــاری بالغ بــر 11070 
میلیــون ریــال بــه انجــام رســید کــه بــا 
ایــن اقــدام کل شــبکه ســیمی فشــار 
بــه  خرم آبــاد  بــرق  توزیــع1  ضعیــف 

تبدیــل گردیــد«. کابــل خودنگهــدار 
مهــران امیــری ادامــه داد: »در مهرمــاه 
دادســتان  پیگیــری  بــا   99 ســال 
شهرســتان خرم آبــاد و دســتور ویــژه 
مدیریــت عامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــور جهــادی  اســتان در قالــب طــرح مان
تعمیــرات روشــنایی معابــر بــا همــکاری 
ــر ســایر مدیریت هــای  اکیپ هــای معاب
توزیــع بــرق اقــدام بــه تعمیــر معابــر 

ســطح شــهر خرم آبــاد گردیــد«.
وی بــا بیــان این کــه در طــی ایــن مانــور 
مــورد   1650 رفــع  بــا  روز   3 طــی  و 
خاموشــی معابــر شــامل تعویــض انواع 
المــپ، انــواع چــک، ســرپیچ، اســتارت 
و ... ســبب گردیــد کــه نقــاط تاریــک 
نهایــت  در  و  برطــرف  شــهر  ســطح 
مشــترکین  رضایــت  جلــب  موجــب 
گــردد، اظهــار داشــت: »بــه همیــن 
منظــور و جهــت انجــام مانــور فــوق 
ــال  ــان س ــا پای ــه آن ت ــه ادام ــه ب باتوج
اعتبــاری بالغ بــر 3100 میلیــون ریــال 

ــون  ــر و 2640 میلی ــالح معاب ــت اص جه
ریــال جهــت توســعه معابــر شــهری 
ــن  ــه در همی ــه اســت ک ــص یافت تخصی
راســتا و جهــت ادامــه مانــور تــا کنــون 
تعــداد 116 دســتگاه چــراغ 150 وات 
بــا اعتبــاری بالغ بــر 1000  و 35 وات 
میلیــون ریــال در نقــاط تاریــک شــهر 

نصــب گردیــده اســت«.
امیــری در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه 
خاموشــی های  کاهــش  به منظــور 
مدیریــت  حمایــت  بــا  و  بیران شــهر 
ــر  ــر نظــارت ب ــزی دفت عامــل و برنامه ری
اکیپ هــای  همــکاری  و  بهره بــرداری 
ــاه  ــع در مهرم ــای توزی ــه مدیریت ه کلی
عملیاتــی  اکیــپ   30 قالــب  در   99
فیــدر  اساســی  تعمیــر  بــه  اقــدام 
ســاعت   4 طــی  در  بیران شــهر 
نمــود:  تصریــح  گردیــد،  خاموشــی 
ــض  ــه تعوی ــدام ب ــور اق ــن مان ــی ای »ط
79 عــدد مقــره ســوزنی و کششــی، 
32 عــدد پایــه رأس تیــر، تعویــض ســیم 

ــراژ  ــه مت ــه ســیم روکــش دار ب ــر ب جمپ
266 متــر، تعویــض 26 عــدد کات اوت 
ــاز و ...  ــدد جداس ــض 10ع ــوز، تعوی فی
گردیــد کــه ســبب کاهــش محســوس 
ــدر  ــن فی خاموشــی های ناخواســته ای

گردیــد«. 
مــدت  ایــن  »طــی  داد:  ادامــه  وی 
جهــت فراهــم شــدن امــکان تامیــن 
بــه  اقــدام  جدیــد  مشــترکین  بــرق 
فشــار  شــبکه  متــر   1750 احــداث 
بــا  روســتایی  و  شــهری  ضعیــف 
اعتبــاری بالغ بــر 1800 میلیــون ریــال 
ــت و هم چنیــن بــا احــداث  شــده اس
2 دســتگاه پســت هوایــی 315 و200 
بالغ بــر  اعتبــاری  بــا  آمپــر  کیلوولــت 
ــع افــت  ــال جهــت رف ــون ری 1810 میلی
ــد«. ــدام گردی ــهری اق ــق ش ــاژ مناط ولت
شهرســتان  بــرق   1 توزیــع  مدیــر 
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  خرم آبــاد 
 99 ســال  ســوم  ســه ماهه  طــی 
جهــت فراهم شــدن امــکان ســکونت 

در  شــده  ســاخته  تــازه  واحدهــای 
و  هکتــاری   75 و   65 مهــر  مســکن 
ــه نصــب  مســکن مهــر ارتــش اقــدام ب
 100 و   200 ترانــس  دســتگاه   12
ــح  ــت، تصری ــده اس ــر ش ــت آمپ کیلوول
اقــدام  خصــوص  همیــن  »در  کــرد: 
بــه احــداث 550 متــر شــبکه فشــار 
ضعیــف هوایــی و زمینــی، احــداث 250 
متــر شــبکه فشــار متوســط هوایــی و 
احــداث 810 متــر شــبکه روشــنایی 
معابــر بــا نصــب 60 دســتگاه چــراغ 70 
ــر  ــاری بالغ ب ــا اعتب ــوع ب وات و در مجم
شــده  اقــدام  ریــال  میلیــون   11140

اســت«.
خدمــات  »حــوزه  داد:  ادامــه  وی 
ــوم  ــه ماهه س ــی س ــترکین در ط مش
99 تعــداد 398  اشــتراک )خانگــی، 
تجــاری، کشــاورزی و...( واگــذار شــده 
ــداد 272  ــدت تع ــن م ــه در ای ــت ک اس
ســه فاز  و  تک فــاز  کنتــور  دســتگاه 
هم چنیــن  اســت،  شــده  نصــب 
تعــداد 3241 مــورد انشــعاب عــادی 
کــه 208  تســت شــده  دیمانــدی  و 
دســتگاه کنتــور معیــوب و دســت کاری 
کنتــور  دســتگاه   138 و  شناســایی 
معیــوب و دســتکاری شــده تعویــض 

شــده اســت«.
ایــن  »در  کــرد:   خاطرنشــان  امیــری 
مــدت تعــداد 143 هــزار 865 پیامــک 
مشــترکین  مصرفــی  قبــوض  جهــت 
شــده  ارســال  دیمانــدی  و  عــادی 
اســت و تعــداد 114 مشــترک غیرمجاز 
ــوط اخــذ کــه  ــم مرب شناســایی و جرائ
ــه اخــذ  تعــداد 53 فقــره آن هــا منجــر ب

انشــعاب شــده اســت«.

بــرق۱  توزیــع  مدیــر 
شهرســتان بروجــرد عملکرد 
ــه ماهه  ــت در س ــن مدیری ای
ســوم  ســال ۱3۹۹ را بــه 
ــرد:  ــوان ک ــل عن ــرح ذی ش
فشــار  خطــوط  »احــداث 
 ۲.۵ به طــول  متوســط 
ــوط  ــداث خط ــر، اح کیلومت
به طــول  ضعیــف  فشــار 
 ۲ احــداث  کیلومتــر،   ۱.۵
توزیــع،  پســت  دســتگاه 
دســتگاه   ۱60 نصــب 
ــر در  ــنایی معاب ــراغ روش چ
نقــاط مختلــف شــهری و 

روســتایی، جــذب ۲30 مشــترک جدیــد، اصــاح 
فشــار  شــبکه ی  کیلومتــر   8.۴ بهینه ســازی  و 
ضعیــف و فشــار متوســط در نقــاط مختلــف 
شهرســتان، اصــاح و بهینه ســازی 37 پســت 
ــض ۴۹۵ دســتگاه المــپ  ــی، تعوی ــی و زمین هوای
ــتایی،  ــهری و روس ــف ش ــاط مختل ــوخته در نق س
ــع،  ــت  توزی ــداد ۵7 پس ــار تع ــری و تعادل ب بارگی
ــع آوری  ــوب و جم ــور  معی ــدد کنت ــض ۵۱ ع تعوی
۱۵0 انشــعاب غیرمجــاز و تبدیــل بــه مجــاز«.

ایــن  اقدامــات  ســایر  خســروی  محمدعلــی 
مدیریــت در ســه ماهــه فصــل پاییــز را بــه شــرح 
ذیــل عنــوان کــرد: »پرداخــت مبلــغ حــدود 300 
ــی  ــترکین صنعت ــه مش ــزه ب ــان جای ــون توم میلی
و کشــاورزی کــه در برنامــه مدیریــت مصــرف 
همــکاری داشــته اند، انجــام شــاخه زنی مســیر 
کیلومتــر   ۱۴ به طــول  کیلوولــت   ۲0 خطــوط 
بــه اکیــپ خــط گــرم و بــدون اعمــال خاموشــی، 
ــرات  ــت تعمی ــرم جه ــط گ ــرات خ ــام تعمی انج
ــال  ــدون اعم ــهری ب ــط ش ــار متوس ــوط فش خط
ــه ۱۲  ــه پای ــداد ۱00 اصل ــب تع ــی، نص خاموش
متــری جهــت جداســازی روســتاهای ســنگ 
از  درودگــران  و  ملک آبــاد  کهریــز،  ســفید، 

ــن  ــر، تامی ــرق مای ــبکه ب ش
بــرق 7 کارخانــه جدیــد و 
و  جدیــد  دامــداری  یــک 
ــد،  ــاورزی جدی ــاه کش 3 چ
نصــب دو دســتگاه پســت 
و  کمربنــدی  در  هوایــی 
ــاز  ــا، آغ ــدان گل ه ــاالی می ب
خدمــات غیرحضوری توســط 
اپلیکیشــن »بــرق مــن« و 
ایــن  در  وســیع  تبلیغــات 
خصوص در فضــای مجازی و 
نصــب بنــر در نقــاط مختلــف 
ــی،  ــه رادیوی ــهر و مصاحب ش
ــف  ــع ضع ــور رف ــام مان انج
ــا سراســر کشــور و آغــاز نصــب  ولتــاژ هم زمــان ب
ــام آباد  ــق اس ــی در مناط ــت هوای ــتگاه پس 8 دس
ــاد،  شــمالی و جنوبــی، 30 متــری انقــاب، علی آب
بحرالعلــوم، رودکــی، قلعــه شــکار و دودانگــه، رفــع 
حریــم شــبکه فشــار متوســط روســتای دلی آبــاد، 
ضعیــف  فشــار  شــبکه  کامــل  بهینه ســازی 
روســتای حاجی آبــاد ده گاه و فعالیــت شــدید 
وصــول مطالبــات و رســاندن درصــد آن بــه عــدد 

۱03 درصــد«.
ــت  ــای در دس ــم پروژه ه ــه اه ــروی در ادام خس
برشــمرد:  این گونــه  را  مدیرتــی  ایــن  اقــدام 
ــتای  ــط روس ــار متوس ــبکه فش ــم ش ــع حری »رف
هــزار جریــب، رفــع حریــم شــبکه های فشــار 
ــاد، اصــاح  ــف روســتاهای شــیروان و الک آب ضعی
و بهینه ســازی شــبکه فشــار متوســط روســتاهای 
مســیر شــیروان، رفــع حریــم و بهینه ســازی 
شــبکه ۲0 کیلوولــت مســیر گوشــه محســن 
ــازی  ــم و بهینه س ــع حری ــاص، رف ــی و نلخ ابن عل
شــبکه ۲0 کیلوولــت ۱۵ متــری کاوه، ۱6 متــری 
ــاح و  ــین )ع( و اص ــام حس ــان ام ــاب و خیاب انق
ــاط  ــر نق ــنایی معاب ــراغ روش ــازی 300 چ بهینه س

ــف«. مختل

اقدامات مدیریت توزیع برق1 شهرستان بروجرد در پاییز سال جاری
بــرق  توزیــع  مدیریــت 
بــا  پل دختــر  شهرســتان 
شــروع  بــا  این کــه  بیــان 
به منظــور  و  پاییــز  فصــل 
آمادگــی جهــت مقابلــه بــا 
جــوی  نامســاعد  شــرایط 
هــرس  و  شــاخه زنی 
ــبکه های  ــاور ش ــان مج درخت
محــدوده  در  بــرق  توزیــع 
پل دختــر  شهرســتان 
کیلومتــر   2.5 به طــول 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــام ش انج
برنامه ریزی هــای  »بــا 
از  کیلومتــر   92 انجام شــده 
ــط و  ــار متوس ــبکه های فش ش

ــر  ــف تعمی ــار ضعی ــبکه های فش ــر از ش ۱8 کیلومت
گردیــد«. اساســی 

این کــه  بــه  اشــاره  بــا  متش پــور  محمدطاهــر 
ــتگاه  ــزان 5۴ دس ــه می ــبکه ب ــگ ش ــاح ارتین اص
از جملــه اقدامــات به منظــور کاهــش خاموشــی 
ــان  ــاب آوری آن ــتان و ت ــبکه  در زمس ــداری ش و پای
افــزود: »تعمیــر و ســرویس 75 پســت  اســت، 
هوایــی روســتایی و ۳۴ دســتگاه پســت هوایــی 
به دنبــال  طرفــی  از  و  گردیــد  انجــام  شــهری 
قابلیت هــای  سکشــن الیزر  دســتگاه   ۱۳ نصــب 
مانــوری فیدرهــای فشــار متوســط ارتقاءیافتــه، 
شــاهد کاهــش ملمــوس خاموشــی های شهرســتان 
پل دختــر بودیــم کــه در زمینــه ایمنــی و رفــع 
حریــم در 8 نقطــه از شــبکه های ایــن مدیریــت 

اقدامــات اصاحــی انجــام گردیــد«.
ولتــاژ  مانــور سراســری اصــاح  برگــزاری  وی 
شــبکه و اجــرای مانــور خاموشــی اضطــراری پدافنــد 
ــی  ــن تنگ فن ــتگاه پلی اتیل ــل ایس ــل در مح غیرعام
را از دیگــر اقدامــات دانســت و گفــت: »جهــت 
تامیــن بــرق متقاضیــان جدیــد تعــداد 2۱8 انشــعاب 
ــه  ــیده ک ــروش رس ــه ف ــف ب ــای مختل در بخش ه
انشــعاب  و 2۰6  دیمانــدی  انشــعاب  شــامل ۱2 

عــادی می باشــد«.
»بــا  داد:  ادامــه  متش پــور 
ــر  ــل ب ــت عام ــد مدیری تاکی
وصــول مطالبــات مشــترکین، 
ســه ماهه  میانگیــن 
مطالبــات  وصــول  ســوم 
ســال جاری بــه عــدد ۱5۴ 

اســت«. رســیده  درصــد 
وی بــا اشــاره بــه این کــه 
طــی ایــن مــدت نزدیــک 
کنتــور  دســتگاه   ۴۰۰ بــه 
ــت و  ــدی تس ــادی و دیمان ع
ــوب  ــداد ۱6۰ دســتگاه معی تع
نیــز  دست کاری شــده  و 
تعویــض شــده اســت، گفــت: 
»تعــداد 22 انشــعاب غیرمجــاز شناســایی و اصــاح 

ــت«. ــده اس ش
ــات  ــایر اقدام ــر س ــرق پل دخت ــع ب ــت توزی مدیری
ــرد:  ــوان ک ــر عن ــرح زی ــه ش ــه را ب ــورت گرفت ص
ــر روســتایی  »تعــداد ۱۱9۰ چــراغ روشــنایی در معاب
ــداد  ــر و تع ــهری تعمی ــر ش ــراغ در معاب و ۱۴2۰ چ
۳۰۰ چــراغ روشــنایی جدیــد جهــت بهبــود وضعیــت 
ــر عمومــی نصــب شــد، در حــوزه  گذرگاه هــا و معاب
برق رســانی  پروژه هــای  نظــارت  و  مهندســی 
ــای  ــا حفاری ه ــان ب ــه تخت چ ــتایی در منطق روس
ــی  ــرفت فیزیک ــروژه پیش ــد پ ــده ۳۰ درص انجام ش
ــا  ــت ت ــن اس ــر ای ــاش ب ــعی و ت ــه س ــته ک داش
ــد کار  ــود نیای ــکلی به وج ــه مش ــال چنانچ ــان س پای
برق رســانی را بــه اتمــام برســانیم، پیگیــری احــداث 
خــط دومــداره 22 بهمــن و هفــت تیــر کــه بــه دور 
ــًا  ــاص و عمدت ــی خ ــا طراح ــیل گیر ب ــق س از مناط
توســط دکل و تاورهــای فلــزی در حــال اجراســت و 
تــاش بــر ایــن اســت بتوانیــم بــا اتمــام ایــن پــروژه 
ــع  ــوق توزی ــت ف ــار پس ــم ب ــد ه ــال جدی ــرای س ب
شــهید کائیــدی را تعدیــل نماییــم و هــم از ظرفیــت 
ــری  ــتفاده بهینه ت ــد اس ــع بابازی ــوق توزی ــت ف پس

شــود«.

اقدامات انجام شده برق پل دختر در سه ماهه سوم سال جاری
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اپلیکیشن»برق من« اولویتی در مدیریت توزیع برق ازنا
ــا ضمــن تبییــن  ــرق شهرســتان ازن ــر توزیــع ب مدی
ــار  ــد اظه ــرق امی ــری ب ــش سراس ــای پوی برنامه ه
ــرق  ــع »ب ــن جام ــوص اپلیکیش ــت: »درخص داش
ــترکین و  ــه مش ــدم مراجع ــر ع ــز ب ــن«، تمرک م
ــه  ــون ارائ ــا پیرام ــه مدیریت ه ــرق ب ــان ب متقاضی
خدمــات غیرحضــوری در بســتر اینترنــت و بــا 
ــترکین از  ــدی مش ــطح رضایت من ــاء س ــدف ارتق ه

ــت«. ــرو اس ــوی وزارت نی س
ــر  ــه ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــماعیل احم اس
فرهنگــی در جامعــه، ابتــدا از خانــواده شــروع 
می شــود و زمانی کــه ایــن فرهنــگ در جامعــه 
و بخــش خانــواده اســتقرار یافــت، قطعــًا بــه 
و  می یابــد  تســری  نیــز  دیگــر  حوزه هــای 
می بایســت تحقــق اهــداف موردنظــر در بــرق 
خانــواده  فرهنگــی  بســتر  از  ابتــدا  در  را  امیــد 
ــر داد،  ــترش و نش ــه گس ــپس در جامع ــروع و س ش
ــول  ــک تح ــن« ی ــرق م ــن »ب ــزود: »اپلیکیش اف
ــی دیگــر پــس از حــذف قبــوض کاغــذي  دیجیتال
راســتای  در  الکترونیــک  قبــوض  جایگزیــن  و 
ــی  ــتر اینترنت ــق بس ــوری از طری ــات غیرحض خدم
ــروس  ــیوع وی ــا ش ــه ب ــای مقابل ــزء ضرورت ه و ج
بــه  مراجعــه  منحــوس کرونــا جهــت حــذف 
ــت  ــن مدیری ــه ای ــد ک ــرق می باش ــای ب مدیریت ه
در جهــت کاهــش هرچــه بیش تــر مراجعــات 
حضــوری، حفــظ ســامت همشــهریان در شــرایط 
موجــود بیمــاری کرونــا و خدمــات ســریع و آنایــن 
ــا کمــک  ــت الکترونیــک ب در راســتای تحقــق دول
همــکاران از ابتــدای آذرمــاه به صــورت جــدی 
ــت«. ــرار داده اس ــن ق ــترس مراجعی ــروع و در دس ش

وی ادامــه داد: »ایــن مســئولیت ســنگیني بــر دوش 
همــگان می باشــد کــه بــا ایفــاي مســئولیت خطیــر 
اطاع رســاني نقــش پررنگــي در ســطح اســتان ایفــا 

ــامانه  ــب س ــاني مناس ــتار اطاع رس ــد و خواس کنن
بــرق ایــران »بــرق مــن« از ســوي کلیــه همــکاران 

ــری شهرســتانی شــد«.  و رســانه های خب
احمــدی در ادامــه گفــت: »بنــا بــه ضــرورت 
ــداری شــبکه در بخــش جاپلــق  ایجــاد قابلیــت پای
به دلیــل افزایــش بــار مصرفــی بــرق ناشــی از 
ــاژ  ــاورزی و پمپ ــای آب کش ــدن چاه ه ــرق دار ش ب
ــته و  ــنوات گذش ــق در س ــش جاپل ــدد در بخ مج
هم چنیــن در آینــده  نیــاز بــه احــداث و راه انــدازی 
ــور و  ــه مذک ــع در منطق ــوق توزی ــد ف ــت جدی پس
ــد  ــار احســاس می گردی ــقل ب ــز س ــری مرک قرار گی
ــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه و مســاعدت  کــه ب
ویــژه مدیریــت عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
اقدامــات الزم صــورت پذیرفــت و در ســال 98 
ــع 6۳/2۰  ــوق توزی ــت ف ــداث پس ــه اح ــج ب منت
ــری  ــم قنب ــهید ابراهی ــام ش ــن به ن ــت )مزی کیلوول
از همــکاران ایــن مدیریــت( و یــک فیــدر خروجــی 

ــای  ــدد پیگیری ه ــه مج ــد ک ــت گردی 2۰ کیلوول
ــاره  ــورد اش ــدر م ــار فی ــش ب ــتای کاه الزم در راس
و افزایــش پایــداری بــرق منطقــه و جداســازی 
ــاد از مشــترکین روســتایی و  فیــدر شــهری مؤمن آب
چاه هــای کشــاورزی بخــش، جهــت احــداث فیــدر 

ــت«. ــورت گرف ــد ص جدی
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان ازنــا اظهــار داشــت: 
فیــدر  اجرایــی  عملیــات  نیــز  ســال جاری  »در 
شــماره 2 آن از پســت مؤمن آبــاد تــا ابتــدای جــاده 
ــا  ــر ب ــی 8 کیلومت ــور تقریب ــتای قشــاق به ط روس
اعتبــاری بالغ بــر ۳۰ میلیــارد ریــال از محــل منابــع 
ــده  ــار گردی ــن اعتب ــرق تأمی ــوارض ب ــی و ع داخل
ــدر  ــن فی ــن ای ــرار گرفت ــدار ق ــا در م ــت و ب اس
ــرژی  ــع و ان ــق مرتف ــه جاپل ــرق منطق مشــکات ب
پایــدار و مطمئنــی را تحویــل مشــترکین شهرســتان 
ــده  ــوان ش ــای عن ــرای پروژه ه ــه اج ــد ک می نمای
ــعه  ــاله توس ــل ۱۰ س ــم انداز حداق ــتای چش در راس

ــه اســت«. ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس منطق
ــای  ــایر عملکرده ــه س ــدی در ادام ــماعیل احم اس
ایــن مدیریــت را این گونــه برشــمرد: »احــداث 
شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی شــهری و روســتای 
به طــول  ۱/5 کیلومتــر، احــداث شــبکه فشــار 
ــر،  ــول ۰.8 کیلومت ــهری به ط ــی ش ــط هوای متوس
ــورد،  ــدی 2۳2 م ــادی و دیمان ــعاب ع ــروش انش ف
 ۱ گلدشــت  منطقــه  هوایــی  پســت  احــداث 
ــر در ســطح  دســتگاه، نصــب چــراغ روشــنایی معاب
ــداث  ــتگاه، اح ــا 2۰۰ دس ــتاهای ازن ــهر و روس ش
ــترکین  ــت مش ــبکه 2۰ کیلوول ــی و ش ــت هوای پس
اختصاصــی بــه میــزان 925 کیلوولــت آمپــر و طــول 
ــر ۳.5 میلیــارد ریــال  ــا اعتبــاری بالغ ب ۳ کیلومتــر ب
ــاز در  ــعابات غیرمج ــع آوری انش ــایی و جم و شناس

ــورد«. ــداد ۴9 م ــه تع ــوم ب ــه ماهه س س

اقدامات مؤثر مدیریت توزیع برق2 شهرستان خرم آباد در پاییز 99
ــاد در  ــتان خرم آب ــرق شهرس ــع2 ب ــت توزی مدیری
گزارشــی اقدامــات ایــن مدیریــت در ســه ماهه ســوم 
ســال جاری را بــه شــرح ذیــل بیــان داشــت: »رفــع 
حریــم شــبکه فشــار متوســط 2۰ مــورد، شــاخه زنی 
کیلومتــر،   ۱۰ روســتایی  و  شــهری  فیدرهــای 
ــه،  ــده ۱۰ اصل ــی بریده ش ــای چوب ــاح پایه ه اص
ــه،  تعویــض پایه هــای شکســته و فرســوده ۱2 اصل
ــداث  ــا، اح ــل باب ــدر پ ــادی فی ــرح جه ــرای ط اج
ســیم ارت بــرای سکســیونرها و سکشــن الیزرهای 
ــوری روی  ــتگاه های مان ــب دس ــده، نص ــب ش نص
احــداث  مــورد،  متوســط 2۰  فشــار  فیدرهــای 
شــبکه جدیــد فشــار متوســط از پســت ماالریــا تــا 
ــوزنی  ــره س ــض مق ــابی، نعوی ــر حس ــارراه دکت چه
ــکاری  ــدد، هم ــی 9۰ ع ــره کشش ــدد و مق ۱5۰ ع
ــا و  ــع اتصالی ه ــت رف ــات جه ــات عملی ــا اتفاق ب
رفــع خاموشــی ها در مواقــع شــرایط نامســاعد 
هــوا 2۰ مــورد توســط اکیــپ خــط گــرم، اصــاح 
ــان ارم، چهــار راه  ــان تمــدن، خیاب ــاف خیاب جمپرتی

ــورد«. ــه آرد ۱6 م ــاف کارخان دوم ارم، تی
حکمــت بیرانونــدی ادامــه داد: »در کاهــش تلفــات 
در بخــش برق هــای غیرمجــاز مشــهود 28۰ مــورد 
غیرمجــاز شناســایی شــد کــه ۱۱۰مــورد ملــزم بــه 
ــبکه  ــه ش ــارت ب ــرژی و خس ــه ان ــت جریم پرداخ
ــدام می باشــد،  ــوارد در دســت اق ــه م شــده اند و بقی
از تعــداد مــوارد ذکرشــده کــه موفــق بــه پرداخــت 

جرائــم گشــته اند ۴۰ مــورد تبدیــل بــه مجــاز 
ــش  ــد، در بخ ــداری نمودن ــتراک خری ــده و اش ش
برق هــای غیرمجــاز نامشــهود تعــداد ۱5مــورد 
شناســایی و بــرآورد جرائــم صــورت گرفتــه اســت، 
ــراغ  ــزار چ ــش از یک ه ــه ماه بی ــن س ــی ای در ط
توســط پرســنل ایــن مدیریــت جی پــی اس زده 
ــد و  ــیم گردی ــزار ترس ــد و در نرم اف ــت ش و برداش
ــه  ــتم اضاف ــانی در سیس ــات به روزرس ــام اطاع تم

شــد«.
ــادی  ــور جه ــرح مان ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
معابــر شــامل اصــاح ۱5۰دســتگاه چــراغ ۱5۰وات، 

۳۰۰ دســتگاه چــراغ 7۰ وات، ۱۰۰دســتگاه چراغ 2۳ 
وات و نصــب 57 دســتگاه چــراغ روشــنایی معابــر، 
ــامل  ــت ش ــن مدیری ــات ای ــر اقدام ــت: »دیگ گف
ــای  ــب چراغ ه ــع عی ــداری و رف ــرویس و نگه س
2۳ وات ۱۴۰ دســتگاه، ســرویس و نگهــداری و 
رفــع عیــب چراغ هــای 5۰ وات ۱25 دســتگاه، 
ســرویس و نگهــداری و رفــع عیــب چراغ هــای 7۰ 
ــع  ــداری و رف ــرویس و نگه ــتگاه، س وات ۱9۰ دس
عیــب چراغ هــای 25۰ وات ۳۱ دســتگاه، ســرویس 
و نگهــداری چراغ هــای ۱5۰ وات ۱7۰ دســتگاه 
ــض  ــدد، تعوی ــعاب ۱2۰ ع ــپ انش ــض کلم و تعوی
ســرپیچ ۱۴۰ عــدد، نصــب 6۰ دســتگاه چــراغ 
روشــنایی نقــاط مختلــف و هم چنیــن احــداث 
ــریعتی،  ــان ش ــی در خیاب ــت هوای ــتگاه پس ۱۱ دس
شــهرک صنعتــی، ایســتگاه کشــور، چهــارراه طیــب 
و ماســور و احــداث شــبکه و اصــاح ســیابی 
2/77۰ کیلومتــر و تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل 

خونگهــدار 95۰۰ کیلومتــر می باشــد«.
واحــد  »در  کــرد:  خاطرنشــان  بیرانونــدی 
ــب  ــور، نص ــتگاه کنت ــض 9۱ دس ــری تعوی اندازه گی
ــور و  ــمند 6 کنت ــب هوش ــور، نص ــادی 5۰5 کنت ع
ــن  ــت و هم چنی ــام گرف ــور انج ــاح ۴۳۰ کنت اص
عمومــی-  )خانگــی-  مشــترک   ۴۰۴ تعــداد 
ــنایی  ــاری- آزاد- روش ــی- تج ــاورزی- صنعت کش

ــد«. ــزوده ش ــر( اف معاب

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان سلســله اظهــار داشــت: 
ــام ســال  ــه نام گــذاری  ســال ۱۳99 به ن ــا توجــه ب »ب
ــاح و  ــرح اص ــی ط ــات اجرای ــد، عملی ــش تولی جه
ــان رســید«. ــه پای ــاره ب ــی پســت روســتای چن جابه جای

مرادجــان ســپهوند بــا بیــان این کــه بــا توســعه 
هم چنیــن  و  جدیــد  انشــعابات  خریــد  و  روســتا 
به علــت هم خوانــی نداشــتن میــزان مصــرف بــا 
ــف  ــرر و ضع ــای مک ــث قطعی ه ــود باع ــبکه موج ش
ــا  ــرد: »ب ــوان ک ــود، عن ــن روســتا شــده ب ــاژ در ای ولت
ــتان مشــکل  ــرق لرس ــع ب ــل توزی ــکاری مدیرعام هم
ــر  ــرح ۳5۰ مت ــن ط ــد در ای ــع گردی ــتا رف ــن روس ای

دو  کیلوولــت،   2۰ شــبکه 
و   5۰ ترانــس  دســتگاه 
ــورد  ــر م ــت آمپ ۱۰۰ کیلوول

اســتفاده قــرار گرفــت«.
»نصــب  داد:  ادامــه  وی 
ــع  ــث رف ــد باع ــس جدی تران
تقویــت  و  ولتــاژ  ضعــف 
چنــاره  روســتای  بــرق 
بــرق  به طوری کــه  شــده 

مشــترکین انتهایــی روســتا از 
ــت  ــت تقوی ــه 22۰ ول ۱9۰ ب
انشــعاب  فــروش  و  شــده 
جدیــد نیــز از دیگــر اهــداف 

می باشــد«. طــرح  ایــن 
در ادامــه مدیریــت توزیــع 
سلســله  شهرســتان  بــرق 
ــن  ــرد ای ــریح عملک ــه تش ب
ــت در ســه ماهه ســوم  مدیری

ــر  ــزار مت ــداث 2 ه ــت: »اح ــت و گف ــال 99 پرداخ س
ــتان،  ــف شهرس ــاط مختل ــف نق ــار ضعی ــبکه فش ش
ــم  ــع حری ــاز، رف ــور تک ف ــروش ۱5۰ کنت ــب و ف نص
متــر،  یک هــزار  به طــول  فشــار ضعیــف  شــبکه 
ــز و  رفــع حریــم شــبکه 2۰ کیلوولــت روســتای کهری
ــتگاه  ــداث 5 دس ــر، اح ــول 5۰۰ مت ــفید به ط ریگ س
ترانــس 5۰ کیلوولــت طرح هــای اختصاصــی، احــداث 
5۰۰ متــر شــبکه معابــر بلــوار بروجــردی بــا پایه هــای 
۱۱ متــری و احــداث 2۰۰ دســتگاه چــراغ معابــر نقــاط 
مختلــف شــهر و روســتا از اقدامــات ایــن مدیریــت در 

ــت«. ــوده اس ــز ب ــه ماهه پایی س

اهم فعالیت های سه ماهه پاییز 99 مدیریت توزیع برق سلسله

الیگــودرز  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
ــام  ــای انج ــا برنامه ریزی ه ــت: »ب ــار داش اظه
شــده و سیاســت های شــرکت توزیــع بــرق 
به منظــور توســعه همه جانبــه در زمینه هــای 
ــر  ــات زی ــرکت، اقدام ــای ش ــف فعالیت ه مختل
در ســه ماهه ســوم ســال ۹۹ در شهرســتان 
ــات  ــروع عملی ــت: »ش ــورت گرف ــودرز ص الیگ
و  پــز3-۲-۱   روســتاهای  بــه  برق رســانی 
ــبکه  ــر و ش ــار متوســط ۱3 کیلومت ــبکه فش ش
فشــار ضعیــف ۵ کیلومتــر و ۵ دســتگاه پســت 
می باشــد،  اقــدام  دســت  در  کــه  هوایــی 
به طــول  الــون  روســتای  بــه  برق رســانی 
شــبکه فشــار متوســط ۹.8 کیلومتــر و ۱.3 
ــتگاه  ــف و ۱ دس ــار ضعی ــبکه فش ــر ش کیلومت
پســت هوایــی و نصــب ۲۲ دســتگاه چــراغ 
آبگــزک  روســتای  بــه  برق رســانی  معابــر، 
ــر  ــط ۵.۹ کیلومت ــار متوس ــبکه فش ــول ش به ط
و ۱.7 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و ۱ 
ــراغ  ــتگاه چ ــی و 3۵ دس ــت هوای ــتگاه پس دس
روســتای ســرکول  بــه  برق رســانی  معابــر، 
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش ــول 0.3 کیلومت به ط
ــه  ــانی ب ــی، برق رس ــت هوای ــتگاه پس و ۱ دس
راهدارخانــه روســتای چالشــیر به طــول 0.6 
ــتگاه  ــر شــبکه فشــار متوســط و ۱ دس کیلومت

ــی«. ــت هوای پس
ــه اهــم فعالیت هــای  اصغــر ســرلک در ادامــه ب
ــل  ــمرد: »تکمی ــه برش ــده را این گون ــام ش انج
مســیر  متوســط  فشــار  شــبکه  اصــاح 
 ۱۲ به طــول  شــول آباد  بــه  سپیددشــت 
شــروع  متوســط،  فشــار  شــبکه  کیلومتــر 
فشــار  شــبکه  اصــاح  و  توســعه  عملیــات 
 ۵.6 به طــول  فرســش  گردنــه  متوســط 
مســکن  بــه  برق رســانی  شــروع  کیلومتــر، 
ــر  ــول ۱.۱ کیلومت ــودرز به ط ــاز ۲ الیگ ــر ف مه
ــبکه  ــر ش ــط و ۱ کیلومت ــار متوس ــبکه فش ش
فشــار ضعیــف و 80 دســتگاه چــراغ معابــر 
ــبکه  ــل ش ــی، تبدی ــت هوای ــتگاه پس و ۹ دس
فشــار ضعیــف بــا ســیم مســی بــه کابــل 
ــول  ــتایی به ط ــهری و روس ــدار در ش خودنگه
60 کیلومتــر، نصــب ۱۲ دســتگاه سکشــن الیزر 
و 7 دســتگاه سکســیونر در ســطح شهرســتان، 
ــا  ــف ب ــر شــبکه فشــار ضعی احــداث 3 کیلومت
ــاط  ــر در نق ــراغ معاب ــتگاه چ ــب ۲00 دس نص
تاریــک ســطح شهرســتان، اصــاح شــبکه 
ــتایی به طــول ۹.3  ــی روس ــف هوای فشــار ضعی
کیلومتــر، احــداث 3.۵ کیلومتــر شــبکه فشــار 
ــهری و  ــد ش ــترکین جدی ــت مش ــف جه ضعی
ــی  ــت هوای ــتگاه پس ــداث 7 دس ــتایی، اح روس
ــف  ــار ضعی ــبکه فش ــول ش ــش ط ــت کاه جه
ــول  ــی به ط ــای بحران ــر فیدره ــهری، تعمی ش
ــور  ــتگاه کنت ــض ۵0 دس ــر و تعوی 3۵ کیلومت

ســه فاز«. و  تک فــاز 
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بــرق  توزیــع  مدیــر 
در  دلفــان  شهرســتان 
ســه  عملکــرد  تشــریح 
ماهــه ســوم ســال ۹۹ ایــن 
مدیریــت گفــت: »بــا نصــب 
سکشــن الیزر  دســتگاه   ۲
کاکاونــد  فیــدر  روی  بــر 
دهســتان  خاموشــی های 
کاکاونــد شــرقی و شــهر 
بیــش  هفت چشــمه 
کاهــش  درصــد   30 از 
ــی  ــت و از طرف ــته اس داش
سکســیونر  یک دســتگاه 
نقطــه  در  نیــز  موتــوردار 

ــاد  ــرق شهرســتان نورآب رینــگ فیدرهــای اداره ب
و اوالد قبــاد نصــب گردیــد کــه مجموعــاً حــدود 
ســه میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت«.

فخرالدیــن حســن پوریــان افــزود: »از دیگــر 
کاهــش  راســتای  در  اساســی  اقدامــات 
ــیج  ــا بس ــادی ب ــرح جه ــرای ط ــی ها؛ اج خاموش
تعمیــر  خصــوص  در  شهرســتان  امکانــات 
میربــگ،  جنوبــی،  خــاوه  ابــوذر،  فیدرهــای 
ــث شــد  ــر باع ــن ام ــه همی ــواری می باشــد ک چ
خاموشــی های شهرســتان رونــد کاهشــی داشــته 

باشــد«.
وی یکــی دیگــری از اقدامــات مهــم در راســتای 
رفــع ضعــف ولتــاژ و بهبــود وضعیــت ولتــاژ 
ــه مشــترکین را احــداث ۴۵0 شــبکه  ــی ب تحویل
فشــار متوســط و نصب ۲ دســتگاه ترانســفورماتور 
ــت  ــای در دس ــت: »پروژه ه ــرد و گف ــوان ک عن
اقــدام ایــن مدیریــت نیــز شــامل احــداث حــدود 
نصــب  و  متوســط  فشــار  شــبکه  متــر   800
۲ دســتگاه پســت هوایــی بــه قــدرت ۲00 
کیلوولــت آمپــر در روســتای شــهن آباد و منطقــه 
پشــت زمیــن چمــن فوتبــال شــهر نورآبــاد اســت 
کــه بــا تکمیــل پروژه هــای مذکــور ضعــف ولتــاژ 

به طــور  یادشــده  مناطــق 
خواهــد  برطــرف  کامــل 

ــد«. ش
تاکیــد  بــا  حســن پوریان 
وضعیــت  این کــه  بــر 
روشــنایی معابــر شهرســتان 
در شــرایط بســیار خوبــی 
ــت:  ــار داش ــرار دارد، اظه ق
ســوم  ســه ماهه  »طــی 
ســال جاری ۵00 دســتگاه 
از  بیــش  و  نصــب  چــراغ 
۴00 متــر شــبکه روشــنایی 
ــه ۱۱  ــا پای ــواری ب درون بل
ــش از  ــداث و بی ــری اح مت
600 دســتگاه چــراغ نیــز ســرویس و تعمیــر 

گردیــد«.
ــع  ــه رف ــان ب ــرق شهرســتان دلف ــع ب ــر توزی مدی
نیــاز مشــترکین شــهری و روســتایی در خصــوص 
ــود و  ــاره نم ــف اش ــار ضعی ــبکه فش ــه ش ــاز ب نی
ــر  ــدود 6 کیلومت ــوص ح ــن خص ــت: »در ای گف
ــده اســت«. ــف احــداث گردی شــبکه فشــار ضعی

ایمن ســازی شــبکه جهــت  وی در خصــوص 
نیــز  شــهروندان  برق گرفتگــی  از  جلوگیــری 
عنــوان کــرد: »خوش بختانــه در ایــن راســتا 
شــبکه فشــار متوســط مناطــق پــل فلــزی، پــل ۹ 
دی و روســتاهای حســین طایــی و زالــی یارنظــر 

ــدند«. ــازی ش ــم و ایمن س ــع حری رف
ــذاری  ــه واگ ــا اشــاره ب ــان ب حســن پوریان در پای
ــز  ــاری و نی ــی و تج ــعاب خانگ ــورد انش ۵86 م
38 مــورد انشــعاب رایــگان بــه مددجویــان 
ــرد:  ــان ک ــتی خاطرنش ــداد و بهزیس ــه ام کمیت
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــای اساس ــی از چالش ه »یک
عــدم پرداخــت به موقــع مطالبــات از جانــب 
ایــن  به طوری کــه  می باشــد  مشــترکین 
مدیریــت در حــال حاضــر بیــش از ۱۲0 میلیــارد 

ــت«. ــب کار اس ــترکین طل ــال از مش ری

طلب 120 میلیارد ریالی برق دلفان از مشترکین
بــرق  توزیــع  مدیــر 
دورود  شهرســتان 
طراحــی  اداره  عملکــرد 
ــت  ــن مدیری ــارت ای و نظ
ــال  ــوم س ــه ماهه س در س
برشــمرد:  این گونــه  را 
دســتگاه   3 »نصــب 
ــات  ــفورماتور کم تلف ترانس
آمپــر  کیلوولــت   ۱00
جهــت رفــع ضعــف ولتــاژ 
در  تلفــات  کاهــش  و 
ــارگاد،  ــوار پاس ــق بل مناط
و  متــری   ۹0 بلــوار 

جنــب بنیــاد مســکن، نصــب ۱0 اصلــه 
ــاد  ــوی جه ــه ک ــری در منطق ــه ۱۲ مت پای
ــس در  ــب تران ــبکه و نص ــداث ش ــرای اح ب
جهــت رفــع ضعــف ولتــاژ، نصــب ۱0 اصلــه 
پایــه ۱۲ متــری جهــت احــداث شــبکه 
ــی مســکن  ــاز اول تعاون فشــار متوســط در ف
ــب  ــداری و اداره آب، نص ــهرداری و فرمان ش
۱۲ اصلــه پایــه ۹ متــری جهــت احــداث 
ــی  ــاز اول تعاون ــف در ف ــار ضعی ــبکه فش ش
مســکن شــهرداری و فرمانــداری و اداره آب و 
احــداث یک هــزار متــر شــبکه فشــار ضعیــف 
شــهری و روســتایی بــرای متقاضیــان جدیــد 
انشــعاب غیرمجــاز«. اخــذ  از  و جلوگیــری 

عبدالــه ســاجدی در ادامــه اقدامــات اداره 
بهره بــرداری را این گونــه برشــمرد: »رفــع 
حریــم مناطــق پرخطر در ســطح شهرســتان، 
ــت  ــد جه ــان بلن ــاخه زنی درخت ــرس و ش ه
ــال  ــری از اتص ــدار و جلوگی ــرق پای ــن ب تامی
ــداوم  ــد م و خاموشــی برخــی مناطــق، بازدی
ــا نصــب 70  ــع خاموشــی ب ــر جهــت رف معاب
دســتگاه چــراغ و ســرویس ۴80 عــدد چــراغ 

جوشــکاری  و  دیگــر 
ــوی  ــدد تابل ــداد ۵0 ع تع
ســطح  در  عمومــی 
شــهر و روســتا جهــت 
ســرقت  از  جلوگیــری 

تجهیــزات«.
وی در خصــوص عملکــرد 
نیــز  حقوقــی  دفتــر 
ــه  ــد روزان ــت: »بازدی گف
ســطح شــهر و روســتا 
و  شناســایی  جهــت 
برق هــای  جمــع آوری 
و  بازدیــد  غیرمجــاز، 
شناســایی مناطــق پرخطــر بــرق و ارائــه 
اخطاریــه و صورت جلســه در آن خصــوص 
ــی  ــای ضایعات ــد از مغازه ه ــن بازدی و هم چنی
ــتان و  ــتور دادس ــذ دس ــا اخ ــهر ب ــطح ش س
ــف  ــت کش ــی جه ــروی انتظام ــکاری نی هم
از خریــد  بازدارندگــی  امــوال مســروقه و 
ــر  ــن دفت ــات ای ــا از اقدام ــط مال خره توس

اســت«.
را  اندازه گیــری  اداره  عملکــرد  ســاجدی 
ــب 3۱0  ــرد: »نص ــریح ک ــه تش ــز این گون نی
دســتگاه   ۴۵ و  تک فــاز  کنتــور  دســتگاه 
کنتــور ســه فاز و هم چنیــن تعویــض ۹6 
دســتگاه کنتــور تک فــاز و ۹ دســتگاه کنتــور 
ــرق«. ــور ب ــود کنت ــه کمب ــه ب ــا توج ــه فاز ب س

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دورود، صعــود 
بــه کــوه اشــترانکوه )قلــه ســنبران( بــا ارتفاع 
ــترانکوه  ــوه اش ــه ک ــود ب ــر و صع ۴۱۵0 مت
)قلــه گل گل(  بــا ارتفــاع ۴0۵0 متــر توســط 
ــع  ــت توزی ــوردی مدیری ــم کوه ن ــنل تی پرس
بــرق دورود را از اقدامــات ارزشــمند ورزشــی 

ایــن مدیریــت دانســت.

عملکرد برق شهرستان دورود در سه ماهه سوم سال 99

عملکرد پاییزی مدیریت توزیع2 برق شهرستان بروجرد

ــه  ــا ارائ ــرد ب ــتان بروج ــرق2 شهرس ــع ب ــر توزی مدی
گزارشــی اقدامــات عمرانــی ایــن مدیریــت در پاییــز 
 5 »احــداث  برشــمرد:  این گونــه  را  ســال جاری 
ــل  ــا کاب ــی ب ــف هوای ــار ضعی ــبکه فش ــر ش کیلومت
ــر  ــداث ۴ کیلومت ــر، اح ــکن مه ــدار در مس خودنگه
شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی نقــاط مختلــف شــهر 
ــت  ــی ۳۱5 کیلوول ــت هوای ــداث پس ــتا، اح و روس
ــورد  ــاح 25 م ــداث و اص ــر، اح ــکن مه ــر مس آمپ
ــب 6۰۱   ــعاب، نص ــروش ۴2۱ انش ــی، ف ارت حفاظت
انشــعاب، تعویــض 7۰ عــدد کنتــور، تعــداد 5۰ 
ــازی  ــاح و بهینه س ــی، اص ــای تعمیرات ــدد کاره ع
شــبکه فشــار متوســط هوایــی نقــاط مختلــف 
شــهر و روســتا، اصــاح فیــدر ســازمان آب منطقــه 
ــی  ــی پســت هوای ــم و جابه جای ــع حری گلدشــت، رف
ــت های  ــو پس ــازی تابل ــاح و بهینه س ــورد، اص 2 م
ــتگاه  ــض ۱2 دس ــب و تعوی ــورد، نص ــی ۱۰ م هوای
ــض ۱2 دســتگاه کات اوت، ســرویس  ــر، تعوی برق گی
ــره  ــدد مق ــض 7۰ ع ــورد، تعوی ترانســفورماتور 2۰ م
ــوب، بهینه ســازی ۱2 دســتگاه کات اوت، نصــب  معی
ــور،  ــه مان ــاد نقط ــت ایج ــاز جه ــتگاه جداس ۱5 دس

ــه  ــاد نقط ــت ایج ــتگاه کات اوت جه ــب ۱2 دس نص
ــدر  ــوزر روی فی ــتگاه رکل ــک دس ــب ی ــور، نص مان
2۴ بعثــت، جابه جایــی دو دســتگاه سکســیونر در 
ــورد  ــاح 2۰ م ــبکه، اص ــازی ش ــتای بهینه س راس
درب و کرپــی تابلــوی پســت هوایــی، احــداث 
ــن  ــت تامی ــرم جه ــرگان و دره گ ــدر مه ــگ فی رین

ــی«.  ــکن مل ــاری و مس ــه 8۱ هکت ــرق منطق ب
درخصــوص  ادامــه  در  خســروی  محمدرضــا   
بــرق  توزیــع2  مدیریــت  فرهنگــی  اقدامــات 
ــوان  ــه شــرح ذیــل عن ــز ب شهرســتان بروجــرد را نی
ــدس  ــاع مق ــادآواره شــهدای دف ــزاری ی ــرد: »برگ ک
ــل  ــاخص، تجلی ــان ش ــدگان و راوی ــا حضــور رزمن ب
ــع2  ــم از خانواده هــای شــهدای همــکار توزی و تکری
ــج گســترده اپلیکشــن  ــغ و تروی ــرق بروجــرد، تبلی ب
»بــرق مــن« بیــن همــکاران، اربــاب رجــوع، 
پرمخاطــب  اجتماعــی  شــبکه های  و  رســانه ها 
ــس  ــگاه عک ــزاری نمایش ــرد، برگ ــتان بروج شهرس
شــهدای  یادمــان  هم چنیــن  و  مقــدس  دفــاع 
مناســبات  گســترده  اطاع رســانی  و  شــاخص 

ــر«. ــتفاده از بن ــا اس ــی ب فرهنگ

اقدامات پاییزی مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کوهدشــت بــا ارائــه 
گزارشــی عملکــرد ســه ماهه ســوم ســال 99 
ــرد:  ــوان ک ــل عن ــرح ذی ــه ش ــت را ب ــن مدیری ای
»نصــب ۳ دســتگاه سکســیونر در نقــاط مانــوری و 
خطــوط 2۰ کیلوولــت، تغییــر ظرفیــت ۱5 دســتگاه 
ــاژ  ــت ولت ــران اف ــع جهــت جب ترانســفورماتور توزی
و جلوگیــری از ســوختن ترانس هــای موجــود، 
ــت  اصــاح و بهینه ســازی شــبکه خــط 2۰ کیلوول
به طــول 8۰۰ کیلومتــر، تعویــض ۴۰۰ عــدد مقــره 
ســوزنی و 7۰۰ عــدد مقــره رأس تیــر و 25۰ عــدد 
ــل  ــه کاب ــیم مســی ب ــض س ــره بشــقابی، تعوی مق
بازآرایــی  کیلومتــر،   ۳۳ به طــول  خودنگهــدار 
کیلومتــر   ۴۰ به طــول  متوســط  فشــار  شــبکه 
ــق  ــبکه در مناط ــاژ ش ــت ولت ــران اف ــت جب جه

ــی«. ــت جنوب کوهدش
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ــی، دیگ ــان لطف احس
بــرق  توزیــع  مدیریــت  در  همــکاران  توســط 
برشــمرد:  این گونــه  را  کوهدشــت  شهرســتان 
روی  بــر  سکشــن الیزر  دســتگاه   2 »نصــب 
تجهیــزات  نصــب  کیلوولــت،   2۰ فیدرهــای 

روی  بــر  فیــوز(  کات اوت  )جداســاز،  مانــوری 
ســری،   ۱۰ تعــداد  بــه  شهرســتان  فیدرهــای 
شــاخه زنی درختــان جهــت جلوگیــری از قطــع 
ناخواســته فیدرهــای 2۰ کیلوولــت به طــول 2 
ــادل  ــع و تع ــت های توزی ــی پس ــر، آچارکش کیلومت
بــار بــه تعــداد ۳7۰ دســتگاه و تبدیــل  25 انشــعاب 

ــاز«. ــه مج ــاز ب غیرمج
انشــعاب  ادامــه داد: »واگــذاری ۳۰ فقــره  وی 
رایــگان بــه اقشــار مختلــف )کمیتــه امــداد، 
تخفیــف  شــهدا(،  خانواده هــای  بهزیســتی، 
مصــارف صنعتــی 8۳ مــورد جمعــًا بــه مبلــغ 
75۰ میلیــون ریــال، تخفیــف مصــارف کشــاورزی 
ــورد  ــت مصــرف ۴58 م ــت همــکاری در مدیری باب
ــدازی  ــال، راه ان ــون ری ــغ ۱۳7۰ میلی ــه مبل ــًا ب جمع
ــت  ــات جه ــول مطالب ــع آوری وص ــای جم اکیپ ه
اعــزام بــه مناطــق روســتایی، تســهیل رونــد 
و  برون ســپاری  طریــق  از  انشــعاب  واگــذاری 
حــذف مراحــل زایــد اداری و شناســایی چهــار هــزار 
ــورداری  ــت برخ ــرف جه ــترکین کم مص ــورد مش م

ــد«. ــرق امی ــرح ب ــات ط از تخفیف
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شهرستان ها

اقدامات برق چگنی برای ارائه خدمات مناسب به مشترکین

ــان  ــا بی ــی ب ــتان چگن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــانی  ــت رس ــر خدم ــه در ام ــیم ک ــه در تاش این ک
بــه مــردم کوچک تریــن خدشــه ای وارد نشــود، 
اظهــار داشــت: »در همیــن راســتا اقدامــات مهمــی 
در حــوزه برق رســانی صــورت پذیرفتــه اســت«.

بهمــن رشــنودی بــا تاکیــد بــر پیشــتاز بــودن 
ــزود: »جمــع  ــات، اف ــی در وصــول مطالب ــرق چگن ب
عملکــرد مــا در ایــن حــوزه بــه ۱۱۰ درصــد رســیده 
اســت کــه در ایــن راســتا هــر روز یک ســاعت 

جلســه وصــول مطالبــات برگــزار می گــردد«.
وی تعمیــرات اساســی و جهــادی بــر روی فیدرهــای 
بــرق چگنــی را از دیگــر اقدامــات مهــم ایــن 
مدیریــت عنــوان کــرد و گفــت: »فیــدر زمــزم 
ســه بار، فیــدر شــاهیوند ســه بار و بقیــه فیدرهــا 
ــر روی آن هــا  ــار تعمیــرات اساســی ب هرکــدام یک ب
صــورت گرفتــه کــه ایــن تعمیــرات به صــورت 
ــر  ــه ب ــوده ک ــره ب ــه نف ــپ س ــی 7 اکی ــار 6 ال هرب
اســاس »پــی ام« و نقــاط ضعــف شــبکه انجــام شــده 
اســت کــه همیــن امــر باعــث کاهــش خاموشــی ها، 
ــت  ــبکه و در نهای ــداری ش ــاژ، پای ــف ولت ــع ضع رف

ــی  ــا هماهنگ ــه ب ــته ک ــردم گش ــدی م رضایت من
مدیرعامــل، دفتــر بهره بــرداری و دفتــر روابــط 
عمومــی اســتان ایــن تعمیــرات انجــام شــده اســت«. 
ــت  ــن مدیری ــات ای ــه اقدام ــه ب ــنودی در ادام رش
در ســه ماهه پاییــز ســال جاری پرداخــت و ایــن 
ــرات  ــمرد: »تعمی ــر برش ــرح زی ــه ش ــا را ب فعالیت ه
اساســی بــر روی روشــنایی معابــر ســه بخــش 
ویســیان، شــاهیوند و بخــش مرکــزی، نصــب 
ــداث  ــته، اح ــه ماهه گذش ــر در س ــراغ معاب ۱78 چ
ــار،  ــتاهای پانس ــی در روس ــت هوای ــتگاه پس ۳ دس
ــبکه  ــر ش ــداث 2/5 کیلومت ــان، اح ــک و ریق چم پل
ــد و   ــترکین جدی ــت مش ــی جه ــف هوای ــار ضعی فش
ــازل ســیل زدگان و پیشــرفت فیزیکــی  هم چنیــن من
ــدر  ــبکه فشــار متوســط فی ــداث ش 98 درصــدی اح
در  کــه  کیلومتــر   9 به طــول  ویســیان  جدیــد 
صــورت اتمــام ایــن پــروژه باعــث جداســازی بــرق 
مشــترکین بخــش ویســیان از شــبکه ناحیــه 2 
ــاژ و  ــده و هم چنیــن رفــع ضعــف ولت ــاد گردی خرم آب
ــال  ــور را به دنب ــش مذک ــی های بخ ــش خاموش کاه

دارد«.

احداث بیش از 2200 متر شبکه برق در رومشکان 

شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
بــا  این کــه  بیــان  بــا  رومشــکان 
ــع  ــل شــرکت توزی مســاعدت مدیرعام
ــی  ــات بســیار خوب ــرق اســتان اقدام ب
در حــوزه برق رســانی در شهرســتان 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــده اس ــام ش انج
بــه رشــد  رو  رونــد  »امیدواریــم کــه 
توســعه در شهرســتان ادامــه یابــد«.
وی در ادامــه بــه احــداث بیــش از 2 
هــزار و 200 متــر شــبکه در شــهر و 
رومشــکان  شهرســتان  روســتاهای 
عنایــت  »بــا  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع اســتان و 
از  بیــش  مردمــی  درخواســت های 
2200 متــر در روســتاهای نظرعلیونــد، 
اصــل،  بازونــد  پادرونــد،  عزیزآبــاد، 
چغابــل   شــهر  و  بازونــد  دوراهــی 
شــبکه بــرق احــداث شــده کــه تــا 
حــدودی مشــکالت مــردم ایــن مناطــق 

گردیــد«. مرتفــع 
آرمیــن امرایــی هم چنیــن از جابه جایی 

ــف در روســتاهای  شــبکه فشــار ضعی
بخــش مرکــزی شهرســتان رومشــکان 
ــول  ــت: »در ط ــار داش ــر داد و اظه خب
ســه ماهــه پاییــز ســال جاری 35 مــورد 
شــده  شناســایی  غیرمجــاز  بــرق  
اســت کــه توســط گــروه عملیاتــی 

ــدند«. ــه ش ــع  آوری و جریم جم
در  ترانــس  نصــب  خصــوص  در  وی 
ــت  ــا عنای ــوان کــرد:  »ب ــز عن منطقــه نی
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــت عام مدیری
اســتان 17 دســتگاه ترانــس در ایــن 
شهرســتان نصــب شــد کــه مشــکالت 
و  شــهر  ترانس هــای  بــاری  فــول 

روســتا رفــع گردیــد«.
امرایــی در ادامــه بــه نصــب پایــه چــراغ 
معابــر در ســطح شهرســتان اشــاره 
کــرد و گفــت:  »نصــب بیــش از 400 
پایــه چــراغ در شــهر و روســتا از دیگــر 
اقدامــات ایــن مدیریــت در ســه ماهه 

ــوده اســت«. ســوم ســال 99 ب

معرفی ورزشکار

مدیریــت  کارشــناس  القاصــی«  »ایمــان 
ــال  ــه ای از س ــور حرف ــال را به ط ــابداری، فوتب حس
ــوارای لرســتان شــروع  ــم امیدهــای گ ــا تی ۱۳78 ب
کــرد و بــا ایــن تیــم راهــی مســابقات کشــوری شــد.

ــی  ــت راه ــم شــرکت نف ــا تی ــال ۱۳8۰ ب وی در س
مســابقات کشــوری شــده و در ســال  ۱۳82 در 
حیــن خدمــت ســربازی بــا تیــم لشــکر8۴ خرم آبــاد 
ــدا کــرد. ــی کشــور دســت پی ــه مقــام نایــب قهرمان ب

ــات  ــام ارتباط ــم پی ــا تی ــال ۱۳8۴  ب القاصــی در س
قــرارداد بســت و در ســال 85 بــا تیــم تربیــت 
لرســتان در لیــگ دســته 2 کشــور حضــور داشــت. 
در ســال ۱۳86 بــا افــاک لرســتان در لیــگ دســته 
ــار  ــدت چه ــال  ۱۳87 به م ــود و در س ــور ب 2 کش
فصــل در تیــم مطــرح اســتان لرســتان یعنــی خیبــر 

خرم آبــاد تــوپ زد.
ــم  ــا تی ــال ۱۳9۰ ب ــتانی در س ــکار لرس ــن ورزش ای
داتیــس خرم آبــاد در لیــگ دســته ۳ کشــور حضــور 
داشــت و بــا ایــن تیــم بــه مقــام قهرمانــی مســابقات 

رســید و بــه لیــگ دســته 2 صعــود کــرد.
ــگ  ــم در لی ــاک بازه ــم دارت ــا تی ــال ۱۳9۱ ب در س
دســته ۳ کشــور بــود و ســال بعــد بــا تیــم داتیــس 
ــال ۱۳95  ــت. س ــور رف ــگ 2 کش ــه لی ــم ب بازه
بــا تیــم پردیــس خرم آبــاد در لیــگ ۳ کشــور 
ــز  ــک فصــل نی ــرد و ی ــازی ک ــدت 2 فصــل ب به م
ــا بهزیســتی در لیــگ اســتان قهزمــان شــد و بــه  ب

ــود. ــود نم ــگ ۳ صع لی
در کارنامــه القاصــی بــازی در تیــم دانشــگاه آزاد نیــز 
ــتان  ــب لرس ــم منتخ ــا تی ــود و وی ب ــده می ش دی
موفــق بــه مقــام قهرمانــی مســابقات المپیــاد 

ــد.  ــان گردی ایرانی

معرفی ورزشکار

»ســیدبهمن موســوی« ســرمربی 
و مربــی تیم هــای نوجوانــان لرســتان 
 1385 ســال  تــا   1377 ســال  از 
مربــی  و  ســرمربی  هم چنیــن  و 
تیم هــای منتخــب المپیــک لرســتان 
ــه  ــم ب ــن تی ــا ای ــه ب ــود ک ــس ب و داتی
لیــگ دســته 2 کشــور صعــود کــرد 
و هم چنیــن بــا تیــم خیبــر خرم آبــاد 
ــرد. ــه ک ــک را تجرب ــگ ی ــه لی ــود ب صع
ــان  ــان و جوان بازیکــن تیم هــای نوجوان
بازیکــن  و    60 دهــه  در  لرســتان 
پشــت بازار،  شــاهین  باشــگاه های 
فجــر  و  پارســیلون  پرســپولیس، 
خرم آبــاد، آزمایــش شــیراز و نیــروی 

می باشــد. تهــران  زمینــی 
ــم  ــا تی ــی ب ــابقه قهرمان ــوی س موس
ســال های  بیــن  خیبــر  نوجوانــان 
1379 تــا 1385 در اســتان لرســتان 

دارد. را 
وی دارای مــدرک مربی گــری درجــه 1 
آســیا، مــدرک بین المللــی فوتســال و 

مربی گــری فوتســال می باشــد.
همــراه  لرســتانی  ورزشــکار  ایــن 
ــام  ــب مق ــه کس ــق ب ــرق موف ــم ب تی
اول مســابقات باشــگاهی فوتســال 
 1380 ســال  در  لرســتان  اســتان 
شــده اســت و هم چنیــن در ســال 
1383 بــا تیــم نوجوانــان خیبــر موفــق 
ــر  ــگ برت ــوم لی ــام س ــب مق ــه کس ب

نوجوانــان کشــور شــده اســت.

معرفی ورزشکار

دارای  کشــوری«  »ســیروس 
بــرق  تحصیلــی مهندســی  مــدرک 
ــت  ــد تربی ــی ارش ــدرت و کارشناس ق

بدنــی اســت.
وی مربــی تیــم ملــی کشــتی ایــران 
ــی  ــی و مرب ــی تخت در جــام بین الملل
تیــم اســتان لرســتان در مســابقات 

ــوده اســت. ــر کشــتی ب لیــگ برت
مربی گــری  مــدرک  دارای  کشــوری 
آمادگــی  و  ایروبیــک  کشــتی، 
هم چنیــن  و  می باشــد  جســمانی 
تیم هــای  سرپرســت  و  مربــی 
کشــوری  مســابقات  در  لرســتان 
ســنی  رده  در  ســال   ۵ به مــدت 
اســت. بــوده  بزرگســاالن  و  جوانــان 
ــت  ــه فعالی ــوان ب از ســوابق وی می ت
کشــتی گیر،  به عنــوان  ســاله   2۵
هم چنیــن  و  سرپرســت  مربــی، 
ــت  ــن ســاله در هیئ مســئولیت چندی
و  اســتان  و  شهرســتان  کشــتی 
اســتان  در  قهرمانــی  هم چنیــن 
کشــور  دانشــجویان  مســابقات  و 

اشــاره کــرد.
ــه  ــن ورزشــکار لرســتانی در کارنام ای
خــود ســابقه قهرمانــی در مســابقات 
هم چنیــن  و  مســلح  نیروهــای 
و  کارگــری  مســابقات  قهرمانــی 
ــی  ــی مســابقات پهلوان ــب قهرمان نای
ــن  ــی چندی ــران کشــور و قهرمان کارگ

جــام معتبــر داخلــی را دارد.

معرفی ورزشکار

»پرویــن والــی زاده مــرادی« دارای مــدرک 
تحصیلــی کارشناســی کامپیوتــر کــه در حــال 
ــاد  ــرق ۱ خرم آب ــع ب ــت توزی حاضــر در مدیری

مشــغول بــه کار اســت.
تیــم  در  عضویــت  ســابقه  ســال   ۱۲ وی 
شــنا خرم آبــاد و اســتان لرســتان را دارد و 
ــم  ــت در تی ــابقه عضوی ــال س ــن ۴ س هم چنی
ــده  ــه او دی ــتان در کارنام ــگاه لرس ــنا دانش ش

می شــود.
والــی زاده مــرادی 3 ســال ســابقه ناجی گــری 
و ۲ ســال نیــز ســابقه مربی گــری و داوری 
شــنا را داشــته کــه بــه ایــن ســوابق می تــوان 
داوری  و  مربی گــری  ســابقه  یک ســال 
مربی گــری  ســابقه  یک ســال  و  شــیرجه 

ــود.  ــه نم ــی را اضاف هیدروتراپ
ــه شــیرجه اســتان لرســتان  وی رئیــس کمیت
ــق  ــود موف ــان خ ــه درخش ــوده و در کارنام ب
ــنا  ــابقات ش ــر در مس ــام برت ــب مق ــه کس ب
ــه و  ــتان و منطق ــتان، اس ــگاه های شهرس باش
ــنا  ــابقات ش ــاز در مس ــب امتی ــن کس هم چنی
ــان،  ــان قهرمان ــوری و قهرم ــگاه های کش باش

ــت.  ــده اس ــف ش ــالیان مختل ــی س ط
ــن  ــتانی هم چنی ــکار لرس ــوی ورزش ــن بان ای
شــنا  مســابقات  ســوم  و  دوم  مقام هــای 
ــی و  دانشــگاه های کشــور طــی 3 ســال متوال
ــوان  ــر در مســابقات شــنا بان کســب مقــام برت
کارمنــد خرم آبــاد در ســال ۱3۹8 را بــا خــود 

دارد. به همــراه 
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صعود به قله سنبران با ارتفاع ۴150 
و قله گل گل با ارتفاع ۴050 متر در کوه 
اشترانکوه توسط پرسنل تیم کوه نوردی 

مدیریت توزیع برق شهرستان دورود 
آقایان )داریوش خادمی، یونس 
قائدرحمتی و حامد قائدرحمتی(

فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره چهاردهم - پاییز 1399
فرهنگی

شــرکت توزیــع برق اســتان لرســتان در ســیزدهمین 
ــکار  ــر هم ــکار و همس ــی هم ــابقات قرآن دوره مس
وزارت نیــرو موفــق بــه کســب رتبــه ســوم در 

ــد. ــور ش ــرق کش ــت آب و ب ــه صنع مجموع
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
بــرق لرســتان، رئیــس شــورای انسجام بخشــی 
ــر،  ــن خب ــام ای ــا اع ــتان ب ــرق اس ــت آب و ب صنع
ــا تــاش شــورای  ــه ب اظهــار داشــت: »خوش بختان
فرهنگــی دینــی ایــن صنعــت هرســاله شــاهد 

حضــور پرشــور همــکاران در مســابقات قرآنــی 
ــر  ــه 28۴ نف ــن دوره از مجموع ــه در ای ــتیم ک هس
ــداد   ــتان تع ــرق لرس ــت آب و ب ــرکت کننده صنع ش
2۳8 نفــر از بــرق لرســتان، ۳7 نفــر آب فــا و 9 نفــر 
آب منطقــه ای در مرحلــه اســتانی باهــم بــه رقابــت 

ــد«. پرداختن
ــگ  ــور پررن ــا حض ــه داد: »ب ــا ادام ــدون خودنی فری
شــرکت کنندگان توزیــع بــرق اســتان لرســتان، 
موفــق بــه کســب رتبــه دوم تعــداد شــرکت کنندگان 

ــده ایم«. ــور ش ــطح کش در س
ــه  ــه ب ــا توج ــزود:  »ب ــتان اف ــرق اس ــل ب مدیرعام
نقــش و ســبک ســیره اهــل بیــت )ع( و آموزه هــای 
ــر آن  ــعی ب ــواره س ــا هم ــام زمینه ه ــی در تم دین
ــر کارهــای جــاری شــرکت کــه  شــده کــه عاوه ب
ــه  ــه موقــع ب رســالت اصلــی آن خدمــات رســانی ب
ــه  ــم وظیف ــار آن ه ــت، در کن ــز اس ــتریان عزی مش
در  را  فرهنگــی  امــورات  و  دینــی  آموزه هــای 

ــم«. ــرار دهی ــرکت ق ــرلوحه کار ش س
در ادامــه دبیــر شــورای فرهنگــی و دینــی مجموعــه 
ــه این کــه  ــا اشــاره ب ــرق لرســتان ب صنعــت آب و ب
ــت و در  ــی اس ــدس حق تعال ــی ذات مق ــرآن تجل ق
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــه برنده ان ــی هم ــابقات قرآن مس

»در ایــن دوره از مســابقات قرآنــی کــه در 6 رشــته 
برگــزار شــد، تعــداد ۳ نفــر از پرســنل شــرکت 
ــام  ــب مق ــه کس ــق ب ــتان موف ــرق لرس ــع ب توزی

ــدند«. ــوری ش کش
»محمــد  کــرد:  تصریــح  حیــدری زاد  مهــدی 
ــه اول،  ــق رتب ــت تحقی ــته قرائ ــک در رش آریانانی
مانیــا احمــدزاده در رشــته قرائــت تحقیــق رتبــه دوم 
و منصــوره پیریایــی در رشــته مفاهیــم رتبــه ســوم 

ــد«. ــب کردن را کس

کسب رتبه سوم برق لرستان در سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو

ــتان  ــرق لرس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ضمــن تبریــک هفتــه بســیج، اظهــار داشــت: 
یــک ظرفیــت  به عنــوان  را می تــوان  »بســیج  
عظیــم مردمــی کــه در تمــام زمینه هــا حضــور 
ــه آن  ــه ازجمل ــت، ک ــته دانس ــال داش ــق و فع موف
ــاع  ــال دف ــش بســیج در هشــت س ــه نق ــوان ب می ت

ــود«. ــاره نم ــدس اش مق
ــرژی  ــه ان ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودنی فری
ــری به شــمار مــی رود  ــع و ذخای ــه مناب ــرق، از جمل ب
ــا توجــه بــه مصــرف بیــش از حــد اســتاندارد  کــه ب
ــد فرهنگ ســازی الگــوی مصــرف  در کشــور، نیازمن
ســنین  در  »فرهنگ ســازی  گفــت:  می باشــد، 
ــد  ــته باش ــری داش ــر بیش ت ــد تأثی ــی می توان کودک
و بایــد زمینه هــای شــکل گیری ایــن اندیشــه و 

ــرد«. ــم ک ــل فراه ــن نس ــامی را در ای ــار اس رفت
وی بــا بیــان این کــه خوش بختانــه در راســتای 
بــه  نســبت  سال هاســت  مهــم  مقولــه  ایــن 
ــی  ــات خوب ــن اقدام ــنین پایی ــازی در س فرهنگ س
آن  »ازجملــه  کــرد:  عنــوان  گرفتــه،  صــورت 
می تــوان بــه آمــوزش مدیریــت مصــرف بــرق 
ــوزش و  ــا آم ــرارداد ب ــد ق ــودک، عق ــای ک در مهده
پــرورش اســتان جهــت آمــوزش معلمــان ابتدایــی و 
انتقــال مطالــب بــه دانــش آمــوزان می باشــد«.

ــدم  ــی و ع ــرایط کرونای ــه ش ــاره ب ــا اش ــا ب خودنی
ــراز داشــت: »امســال  ــوزش حضــوری اب ــکان آم ام
کتــاب  جلــد  هــزار   2 تعــداد  توزیــع  بــا  نیــز 
ــرق  ــی ب ــری صرفه جوی ســخن گوی آموزشــی تصوی
مارپلــه و منــچ(  )شــعر، رنگ آمیــزی، مســابقه، 
ــدان همــکار  ــن فرزن ــه بســیج در بی به مناســبت هفت

ــم«. ــدام نمودی ــودکان اق ــوزش ک ــه آم ــبت ب نس
کــرد:  خاطرنشــان  لرســتان  بــرق  مدیرعامــل 
انجام شــده  اقدامــات  بــا  بتوانیــم  »امیدواریــم 
و  بــرق  مصــرف  کاهــش  بــه  راســتا  ایــن  در 
کمــک بــه حفــظ ذخایــر فســیلی کشــور بــا 
کمــک  اخیــر  خشک ســالی های  بــه  توجــه 
ــد  ــرق امی ــرح ب ــه ط ــا توج ــن ب ــم و هم چنی نمایی
ــترکین  ــت از مش ــرف و حمای ــاح مص ــرح اص )ط
از  بتواننــد  عزیــز  هم اســتانی های  کم مصــرف( 
ــگان  ــرق رای ــوده و از ب ــتفاده نم ــت اس ــن فرص ای

گردنــد«. بهره منــد 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــیج ش ــده بس ــه فرمان در ادام

بــرق لرســتان نیــز در ســخنانی اظهــار داشــت: 
ــه  ــخن گو در هفت ــای س ــع کتاب ه ــر توزی »عاوه ب
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه ک ــی انجــام گرفت بســیج، اقدامات
برگــزاری مســابقات مدیریــت مصــرف بــرق در 
ــن  ــی، بهتری ــابقه کتاب خوان ــازی، مس ــای مج فض
ــاره  ــرق اش ــرف ب ــت مص ــوع مدیری ــا موض ــعار ب ش

ــود«. نم
حکمــت بیرانونــد بــا بیــان ایــن کــه بســیج به عنــوان 
ــی  ــد در تمام ــص بای ــد و مخل ــروی کارآم ــک نی ی
ــح  ــد، تصری ــته باش ــال داش ــوری فع ــا حض زمینه ه
ــی  ــت کنون ــه اهمی ــه ب ــا توج ــز ب ــرد: »بســیج نی ک
مدیریــت مصــرف بــرق بــا اقدامــات متنوعــی کــه در 
ارتبــاط بــا مصــرف بهینــه برداشــته، توانســته اســت 

ــردارد«. گام هــای مثبتــی در ایــن راه ب

توزیع 2 هزار جلد کتاب صرفه جویی مصرف برق در راستای طرح برق امید

شــهیدان را به حــق اجــری بــزرگ اســت
ــترگ اســت ــس س ــتن ب ــود گذش ــاِن خ ِز ج
ســپردند خــود  اهــِل  بــه  را  دنیــا  کــه 
نمردنــد آنــان  زنده انــد،  شــهیدان 
رادمــردان پــاک  خــوِن  شــد  روان 
بیابــان و  دریــا  و  دشــت  و  کــوه  بــه 
بودنــد مالــک وار  کــه  ســرداران  چــه 
بودنــد عمــار  هــم  و  ســلمان  هــم  کــه 
چمــران و  جهــان آرا  خــرازی،  ِز 
مهــران و  خرمشــهر  و  سوســنگرد  بــه 

صیــاد  زین الدیــن،  و  بروجــردی 
بــه کردســتان، شــلمچه یــا بــه مرصــاد
هشت ســاله اش جنــگ  و  ســرداران  ِز 
بوکمــال اش یــا  حلــب  یــا  موصــل  ِز 
نوشــتن انــدر  بــود  عاجــز  قلــم 
درگذشــتن خــود  از  کــه  یارانــی  ِز 
یــاران خیــِل  از  بــود  جامانــده  یکــی 
بــاران ســیِل  چــون  اشــک  چشــمش  ِز 
تــو زنــده ای  شــهیِد  ســلیمانِی 
تــو خندیــده ای  را  مــرگ  قاســم  چــو 
آرزویــش شــهادت  هــردم  بــود 
به رویــش را  ســعادت  هــردم  ِکشــد 
تــو اشــتری  مالــِک  را  رهبــری 
تــو لشــگری  و  ســپاه  علمــداِر 
خون خــواران کمیــن ات  انــدر  بــود 
درگریــزان روبه رویــت  جنــگ،  ِز 
ســگ ها و  گــرگ  و  ددان  و  دیــوان  ِز 
تنهــا گردنــد  نــر  شــیِر  بــا  کجــا 
رمیــده آن هــا  از  خــواب  ترســت  ِز 
خمیــده کمرهاشــان  آن  لــرزه  بــه 
دوچشــمت آن  و  نــگاه  قربــاِن  بــه 
ــت ــرس و وحش ــرده در دل ت ــمن ب ــه دش ک
گرفتنــد مــا  از  کلــک  صــد  بــا  را  تــو 
خــدا دانــد کــه زشــت و بــود سرشــتند
مــا مرده ایــم  بــرادر،  قلــب  شکســته 
ــا ــم م ــا خورده ای ــه دل ه ــی ب ــه خون های چ
تــو ســِر  و  بــازوی  و  دســت  فــداِی 
تــو پیکــر  اربــا  اربــن  اکبــر  چــو 
دمــادم انــدر  شــقی  آن  بدانــد 
انتقامــم به فکــِر  ســاعت  هــر  کــه 
را زمــان  یزیــداِن  گردانیــم  خــوار 
شــاد گردانیــم مهــدی صاحــب زمــان را
ملعــون اســت  راه  در  ســخت  انتقامــی 
مجنــون دیــِو  ای  می شــوی  پشــیمان 
ریشــه اســت  خشــک  می رســد  گمانــت 
بیشــه شــیِر  چــون  شــود  ملــت  همــه 

شهیدان 
زنده اند

سادات نصرالهی پشم

ــع  ــه دســتور مدیرعامــل شــرکت توزی ب
در خصــوص  لرســتان  اســتان  بــرق 
دفــاع  دوران  واالی شــهدای  جایــگاه 
آن  یــاد  داشــت  گرامــی  و  مقــدس 
روابــط  دفتــر  همــت  بــه  عزیــزان 
ــی و  ــی، دین ــورای فرهنگ ــی، ش عموم
بســیج مهندســین صنعتــی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان در 
محوطــه حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع 
ــهدا و  ــر ش ــتان معب ــتان لرس ــرق اس ب
ــیدن  ــرا رس ــبت ف ــگاهی به مناس نمایش
ــت  ــدس و گرامی داش ــاع مق ــه دف هفت

ــی  ــگ تحمیل ــال جن ــت س ــهدای هش ــاد ش ی
ــد. ــا ش برپ

ــتان در  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
همیــن خصــوص اظهــار داشــت: »خــون شــهید 
ــن اســت  ــاز اســت و به واســطه ی همی جریان س
کــه اهمیــت شــهدا در اســام بســیار واال ذکــر 

شــده اســت«.
ــتن  ــه داش ــده نگ ــت: »زن ــا گف ــدون خودنی فری
ــهدای دوران  ــدگان و ش ــرات رزمن ــاد و خاط ی
جنــگ تحمیلــی نبایــد محــدود بــه هفتــه 
دفــاع مقــدس باشــد؛ لــذا وقتــی یقیــن داریــم 
ــت و  ــتقال مل ــدار و اس ــزت، اقت ــام ع ــه تم ک

ــانی های  ــون جانفش ــورمان مره کش
شــهدای دوران دفــاع مقــدس اســت، 
ــیر  ــه در مس ــه لحظ ــه ب ــد لحظ بای
و  گذاشــته  قــدم  عزیزیــان  ایــن 
ــال  ــر اعم ــر ب ــا را ناظ ــواره آن ه هم
تحقــق  و  ببینیــم  رفتارمــان  و 
همیــن مســئله منجــر بــه پرهیــز از 

کج روی هــا خواهــد شــد«.
بیرانونــدی،  حکمــت  ادامــه  در 
مســئول بســیج شــرکت توزیــع بــرق 
لرســتان نیــز اظهــار داشــت: »دوران 
هشــت ســال دفــاع مقــدس یــادآور 
رشــادت های رزمنــدگان بــا اخــاص اســت 
ــان و  ــت از ج ــور و مل ــات کش ــرای نج ــه ب ک
زندگــی خــود گذشــتند، هرچــه مــا در راســتای 
گرامی داشــت شــهدا و رزمنــدگان عزیزمــان 
تــاش کنیــم، نمی توانیــم حــق خــود بــه 

شــهیدان را ادا نماییــم«.

برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس و اجرای معبر شهدا در شرکت توزیع برق لرستان
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تقدیر و تشکر مدیران ارشد کشوری و استانی از »مهندس فریدون خودنیا«
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان به پاس تالش ها و پیگیری های مستمر در امور مدیریتی

همکاران توزیع برق لرستان که در پاییز 1399 به افتخار بازنشستگی نائل شدند

محسن فطرتی
توزیع برق 1 بروجرد

ایرج میراسماعیلی
حوزه ستادی شرکت توزیع

رضا شمسی صدر
حوزه ستادی شرکت توزیع 

ــت:  ــر گف ــرکت توانی ــل ش مدیرعام
ــاح  ــه راه کار اص ــرق س ــت ب »صنع
روشــنایي معابــر، پایــش بیش تــر 
جهــت کشــف مراکــز اســتخراج 
بازرســي  و  ارز  رمــز  غیرمجــاز 
به منظــور  را  دولتــي  دســتگاه هاي 
کاهــش مصــرف بــرق و کمــک بــه 
کاهــش مصــرف ســوخت نیروگاهــي 

دارد«. کار  در دســتور 
ــاره  ــا اش ــی زاده ب ــن متول محمدحس

بــه این کــه اصــاح روشــنایي معابــر بــا هماهنگــي 
مي گیــرد،  انجــام  ذي ربــط  دســتگاه هاي  بــا 
معابــر  روشــنایي  »اصــاح  کــرد:  خاطرنشــان 
ــرف  ــر در مص ــون لیت ــک میلی ــاالنه ی ــد س مي توان

ســوخت نیروگاه هــا موثــر باشــد«.
بــراي  مشــترکان  تشــویق  بــا  هم چنیــن  وی 
کاهــش مصــرف بــرق گفــت: »هم وطنــان بــا 

اقداماتــي ســاده ماننــد خامــوش 
در  اضافــي  المپ هــاي  کــردن 
منــازل و ادارات و کاهــش جزیــي 
ــک  ــتن ی ــا کاس ــاري و ی ــعله بخ ش
درجــه دمــاي محیــط، مي تواننــد 
تــا ۱۰ درصــد مصــرف گاز کشــور را 

کاهــش دهنــد«.
شــد:  یــادآور  توانیــر  مدیرعامــل 
ــویق  ــور تش ــرق به منظ ــت ب »صنع
ــرف  ــش مص ــراي کاه ــترکان ب مش
ســوخت  مصــرف  کاهــش  در  آن  تاثیــر  کــه 
ــه  ــوق هایي را ک ــود، مش ــان مي ش ــا نمای نیروگاه ه
ــاص  ــي اختص ــترکان خانگ ــراي مش ــتان ب در تابس
مــي داد، در زمســتان نیــز اجرایــي مي کنــد؛ بــر ایــن 
اســاس، مشــترکان خانگــي در صورتي کــه مصــرف 
مشــوق هاي  از  دهنــد،  کاهــش  را  خــود  بــرق 

ــد«. ــد ش ــوردار خواهن ــرق برخ ــت ب صنع

مشوق هاي صنعت برق در زمستان ادامه دارد


