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اولویتی به نام برق رسانی به روستاها

آمــار،  آخریــن  براســاس 
جمعیــت  از  نیمــی  حــدود 
کشــور را روســتاییان تشکیل 
مــورد  همیــن  می دهنــد. 
می طلبــد کــه برق رســانی 
ــر از  ــتاها پراهمیت ت ــه روس ب
گذشــته ها مــورد مطالعــه 
ایــن  تــا  گرفتــه  قــرار 

ــد  ــرق بهره من ــت ب ــات صنع ــز از خدم ــزان نی عزی
ــی در  ــه کوتاه ــت ک ــن اس ــح روش ــوند. پرواض ش
خدمت رســانی بــه ایــن قشــر عظیــم موجبــات 
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها را در پــی داشــته 
ــه  ــرف جامع ــه  ط ــه را ب ــد جامع ــر مول ــا قش و  تنه

مصرفــی ســوق خواهــد داد.
ــرق دار  ــه روســتاهای ب کافــی اســت کــه یک ســر ب
ــد  ــرژی مول ــن ان ــه ای ــم ک ــا ببینی ــم ت ــده بزنی ش
ــران  ــای ای ــه جای ج ــو را ب ــاط و تکاپ ــه نش چگون
 رســانده و در کنــار مانــدگاری روســتاییان در مناطــق 
خــود، تولیــد و بهــره وری آنــان را دوچنــدان نمــوده 
ــداف  ــد از اه ــتاییان بای ــع روس ــود وض ــت. بهب اس

ــان باشــد. ــه آن خدمــت رســانی ب

اقدامات ۴۰ ساله برق در لرستان؛

ارمغان روشنایی به ۲۷۰۰ روستای لرستان رسید

مجید امرایی

لرستان: برق  مدیرعامل 
5۲ پروژه 

روستایی  برق رسانی 
در لرستان افتتاح شد
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ایــران در حالــی چهل ســاله  انقــاب اســامی 
می شــود کــه دســتاورد انقــاب را در روشــنایی 
لرســتان  روســتای   ۷۱۵ و  هــزار  دو  خانه هــای 
ــرق  ــت های ب ــداد پس ــدی تع ــد ۳۹۰۰ درص و رش

دیــد. می تــوان 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر چهــل ســالگی 
نهضتــی  پیشــرفت  و  بلــوغ  طلیعــه  انقــاب 
ــراز و  ــه ف ــر گذاشــتن هم ــا پشــت س ــه ب اســت ک
نشــیب ها، ســختی ها و دشــمنی ها امــروز در اوج 
ــن  ــاال در چهلمی ــت. ح ــتاده اس ــار ایس ــه افتخ قل
فجــر انقــاب اســامی مســیر جدیــدی پیــش روی 
ایــران اســامی قــرار گرفتــه اســت تــا قطــار توســعه 
و آبادانــی کشــور بــا تــاش نســل جدیــد انقــاب و 

ــا ســرعت بیش تــر بــه  جوانــان مومــن و انقابــی ب
ــوان  ــرود و کارآمــدی نظــام اســامی به عن پیــش ب

ــت شــود. ــک الگــو ثاب ی
تــاش  از  حاصــل  نتایــج  گــزارش  ایــن  در 
ــه  متخصصــان و مســئوالن در حــوزه برق رســانی ب
می خوانیــد: را  لرســتان  روســتاهای  و  شــهرها 

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان در 
ســخنانی بــا اشــاره بــه اقدامــات ۴۰ ســاله شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان، اظهــار داشــت: »تعــداد 
ایســتگاه های انتقــال بــرق اســتان قبــل از پیــروزی 
انقــاب تنهــا دو مــورد بــوده اســت کــه بــا اقدامــات 
و برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه بــه تعــداد 
ایســتگاه های انتقــال بــرق اســتان پــس از انقــاب، 

پنــج مــورد اضافــه شــده اســت«.
ــتگاه  ــر ۷ ایس ــال حاض ــه در ح ــان این ک ــا بی وی ب
انتقــال بــرق در لرســتان وجــود دارد، تصریــح کــرد: 
»بــا اقدامــات صــورت گرفتــه بعــد از پیــروزی 
انقــاب شــاهد رشــد ۱۵۰ درصــدی در حــوزه 
ــا  ــتیم ت ــتان هس ــرق در اس ــال ب ــتگاه های انتق ایس
ــزار و  ــه ۲ ه ــرق ب ــال ب ــت ایســتگاه های انتق ظرفی

ــد«. ــر برس ــت آمپ ۹۴۵ مگاول
ــت  ــزان ظرفی ــه می ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودنی فری
ــت  ــزان ظرفی ــرد: »می ــوان ک ــتگاه ها، عن ــن ایس ای

ایســتگاه های انتقــال بــرق اســتان قبــل از انقــاب 
ــروزی  ــد از پی ــه بع ــوده ک ــر ب ــت آمپ ۱۶۰ مگاول
ــت  ــزار و ۷۸۵ مگاول ــدد دو ه ــن ع ــه ای ــاب ب انق

ــت«. ــده اس ــه ش ــر اضاف آمپ
وی، افــزود: »در حــال حاضــر ظرفیــت ایســتگاه های 
انتقــال بــرق اســتان دو هــزار و ۹۴۵ مگاولــت آمپــر 
اســت و بــا مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه بعــد 
از پیــروزی انقــاب در ایــن زمینــه شــاهد افزایــش 

ــم«. ــتان بوده ای ــدی در اس ــزار و ۶۴۱ درص یک ه
در  لرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ
ــح  ــرق، تصری ــع ب ــوق توزی ــتگاه های ف ــداد ایس تع
کــرد: »ایــن عــدد قبــل از پیــروزی انقــاب هفــت 
ــروزی انقــاب  ــس از پی ــه پ ــوده اســت، ک ــورد ب م
ــن  ــه ای ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــا مجموع ب
عــدد ۳۸ مــورد اضافــه شــد و در ایــن زمینــه شــاهد 
افزایــش ۴۴۳ درصــدی هســتیم و در حــال حاضــر 
۴۵ ایســتگاه فــوق توزیــع بــرق در لرســتان فعالیــت 

ــد«. دارن
ــوق  ــت ایســتگاه های ف ــزان ظرفی ــن می وی هم چنی
ــاب  ــروزی انق ــل از پی ــتان را قب ــرق اس ــع ب توزی
۱۷۰ مگاولــت آمپــر عنــوان کــرد و افــزود: »پــس از 
ــت  ــزار و ۷۴۷ مگاول ــدد یک ه ــن ع ــه ای ــاب ب انق
آمپــر اضافــه شــد و در ایــن زمینــه نیــز شــاهد رشــد 
۹۲۸ درصــدی در اســتان هســتیم کــه در مجمــوع 
ــتان  ــرق اس ــع ب ــوق توزی ــتگاه های ف ــت ایس ظرفی

ــد«. ــر می باش ــت آمپ ــزار و ۹۱۷ مگاول یک ه
ــوط  ــول خط ــه ط ــاره ب ــا اش ــه ب ــا در ادام خودنی
ــتان،  ــرق اس ــی ب ــی و زمین ــط هوای ــار متوس فش
بیــان داشــت: »ایــن عــدد قبــل از پیــروزی انقــاب 
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــه بع ــوده ک ــر ب ۴۸۷ کیلومت

ــی  ــزان طــول خطــوط فشــار متوســط هوای ــه می ب
ــر  ــزار و ۶۴۳ کیلومت ــتان، ۹ ه ــرق لرس ــی ب و زمین

ــت«. ــده اس ــه ش اضاف
ــه  ــه در زمین ــان این ک ــا بی ــتان، ب ــرق لرس ــر ب مدی
ــی  ــی و زمین ــط هوای ــار متوس ــوط فش ــول خط ط
ــزار و ۸۸۰  ــش یک ه ــاهد افزای ــتان ش ــرق در اس ب
درصــدی بعــد از پیــروزی انقــاب بوده ایــم، اظهــار 
داشــت: »در حــال حاضــر ۱۰ هــزار و ۱۳۰ کیلومتــر 
ــرق در  ــی ب ــی و زمین خطــوط فشــار متوســط هوای

ــم«. اســتان داری
ــی و  ــف هوای ــار ضعی ــوط فش ــول خط ــا ط خودنی
ــاب  ــروزی انق ــل از پی ــتان قب ــرق لرس ــی ب زمین
ــه  ــا مجموع ــت: »ب ــت و گف ــر دانس را ۴۸۲ کیلومت
ــه پــس از انقــاب ۵ هــزار  اقدامــات صــورت گرفت
ــی و  ــف هوای ــار ضعی ــوط فش ــر خط و ۳۰۸ کیلومت

ــد«. ــداث ش ــی اح زمین
وی، افــزود: »در زمینــه اجــرای خطــوط فشــار 
ــاهد  ــتان ش ــرق در اس ــی ب ــی و زمین ــف هوای ضعی
ــم و در  ــک درصــدی بوده ای ــزار و ی ــش یک ه افزای
ــن عــدد در اســتان ۵ هــزار و ۷۹۰  حــال حاضــر ای

کیلومتــر می باشــد«.
ــداد  ــه تع ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ــرق  ــی ب ــی و زمین ــت هوای ــت های ۲۰ کیلوول پس
ــرد:  ــوان ک ــاب، عن ــروزی انق ــل از پی ــتان قب اس

ــس  ــه پ ــوده اســت ک ــتگاه ب ــدد ۳۹۱ دس ــن ع »ای
از انقــاب نیــز ۱۵ هــزار و ۷۵۷ دســتگاه پســت بــه 
ــه شــاهد  ــن زمین ــا در ای ــه شــد ت ــداد اضاف ــن تع ای
افزایــش ســه هــزار و ۹۳۰ درصــدی باشــیم کــه در 
حــال حاضــر ۱۶ هــزار و ۱۴۸ پســت ۲۰ کیلوولــت 

ــود دارد«. ــتان وج ــرق در لرس ــی ب ــی و زمین هوای
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تعــداد 

از  قبــل  را  اســتان  در  معابــر  بــرق  چراغ هــای 
ــروزی انقــاب ۱۲ هــزار و ۳۶۵ دســتگاه اعــام  پی
ــزار و ۷۲۱  ــاب ۱۷۸ ه ــد از انق ــت: »بع ــرد و گف ک
ــه  ــن زمین ــده و در ای ــداث ش ــز اح ــرق نی ــراغ ب چ
در  درصــدی  و ۳۴۵  یک هــزار  افزایــش  شــاهد 
ــزار و ۸۶  ــون ۱۹۱ ه ــم اکن ــتیم و ه ــتان هس اس
ــود دارد«. ــتان وج ــر در اس ــرق معاب ــراغ ب ــتگاه چ دس

فریــدون خودنیــا تعــداد مشــترکان بــرق در اســتان 
ــوان  ــورد عن ــزار و ۷۷۹ م ــاب را ۵۲ ه ــل از انق قب
کــرد و ادامــه داد: »بــه ایــن عــدد بعــد از پیــروزی 
ــه  ــورد اضاف ــزار و ۳۲۶ م ــاب اســامی ۵۷۸ ه انق
ــرق  ــترکین ب ــداد مش ــه تع ــا در زمین ــده اســت ت ش
در اســتان بعــد از پیــروزی انقــاب شــاهد افزایــش 
ــر ۶۳۱  ــال حاض ــه در ح ــیم ک ــدی باش ۹۹۶ درص
هــزار و ۱۰۵ مشــترک بــرق در لرســتان وجــود 

دارد«.
روســتاهای  بــه  اشــاره  بــا  هم چنیــن  وی 
برق رســانی شــده قبــل از پیــروزی انقــاب در 
لرســتان، بیــان داشــت: ایــن عــدد ۳۷ مــورد بــوده 
کــه بــه ایــن عــدد بعــد از پیــروزی انقــاب ۲ هــزار 
و ۶۷۸ مــورد اضافــه شــده اســت تــا در ایــن زمینــه 
هفــت هــزار و ۱۳۸ درصــد رشــد داشــته باشــیم و در 
ــزار و ۷۱۵ روســتای لرســتان از  حــال حاضــر دو ه

ــتند«. ــد هس ــرق بهره من ــت ب نعم
ــا بیــان این کــه  مســئول توزیــع بــرق در لرســتان ب
پیــک بــار بــرق قبــل از انقــاب ۳۰ مــگاوات 
ــه  ــاب ب ــروزی انق ــد از پی ــدد بع ــن ع ــوده و ای ب
ــرد: »در  ــوان ک ــت، عن ــیده اس ــگاوات رس ۶۲۰ م
ــد  ــد رش ــزار و ۸۶۷ درص ــز یک ه ــه نی ــن زمین ای

داشــته ایم«.
ــی  ــا توان ــد ب ــروز بای ــت: »ام ــان گف ــا در پای خودنی
مضاعــف بــرای ســربلندی ایــران اســامی در 
ــا دســت یابی  ــم ت ــف تــاش کنی عرصه هــای مختل
بــه افق هــای رشــد و توســعه توســط جوانــان 
ــن  ــری ممک ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــن و انقاب مؤم

ــر ــود«. /مه ش

اقدامات ۴۰ ساله برق در لرستان؛

ارمغان روشنایی به ۲۷۰۰ روستای لرستان رسید

فرهنــگ ســازماني موضوعــي اســت کــه بــه تازگــي 
ــازماني راه  ــار س ــرو رفت ــت و در قلم ــش مدیری در دان
ــد  ــات جدی ــات و تحقیق ــال نظری ــه اســت. به دنب یافت
ــت روز  ــازماني داراي اهمی ــگ س ــت، فرهن در مدیری
ــي و  ــث اصل ــي از مباح ــت و یک ــده اس ــي ش افزون

ــد. ــکیل می ده ــت را تش ــي مدیری کانون
اخیــراً  و  جامعه شناســان  جمعیت شناســان، 
روان شناســان و حتــا اقتصاددانــان توجــه خاصــي 
ــذول  ــت مب ــم در مدیری ــو و مه ــث ن ــن مبح ــه ای ب
داشــته و در شناســایي نقــش و اهمیــت آن نظریه هــا 
و تحقیقــات زیــادي به عمــل آورده انــد و در حــل 
مشــکات و مســائل مدیریــت از آن بهره بــرداري 
از  گروهــي  توســط  کــه  بررســي  بــا  کرده انــد. 
اندیشــمندان علــم مدیریــت به عمــل آمــده، فرهنــگ 
از مؤثرتریــن عوامــل  به عنــوان یکــي  ســازماني 
ســازمان ها  و  کشــورها  توســعه  و  پیشــرفت  در 
شــناخته شــده اســت. به طــوري کــه بســیاري از 
ــن  ــور ژاپ ــت کش ــه موفقی ــد ک ــران معتقدن پژوهش گ
در صنعــت و مدیریــت، یکــي از عوامــل مهــم توجــه 

ــت. ــازماني اس ــگ س ــه فرهن ــان ب آن
ایــن موضــوع کــه بایــد ســازمان را به عنــوان نوعــي 
کــه  سیســتمي  یعنــي  آورد،  به حســاب  فرهنــگ 
ــد،  ــازمان دارن ــترک از س ــتنباط مش ــاي آن اس اعض
یــک پدیــده نســبتًا تــازه اســت. در گذشــته تصــور بــر 

ایــن بــود کــه ســازمان یــک وســیله یــا 
ــوان  ــه مي ت ــت ک ــي اس ــزاري منطق اب
از  گــروه  یــک  آن  از  اســتفاده  بــا 
ــا را  ــاي آن ه ــرل و کاره ــراد را کنت اف

ــرد. ــگ ک هماهن
ایــن ســازمان داراي ســطوح عمــودي، 
ــارات و از  ــب اختی ــر، سلســله مرات دوای
ــي  ــد. ول ــا بودن ــل ویژگي ه ــن قبی ای
واقعیــت ایــن اســت کــه ســازمان 
بیــش از این هاســت و ماننــد یــک 
فــرد داراي شــخصیت اســت. هنگامــي 
ــک  ــورت ی ــازمان به ص ــک س ــه ی ک
ــات  ــي حی ــد داراي نوع ــاد در مي آی نه

ــازمان  ــه س ــن رو زماني ک ــود و از ای ــي مي ش و زندگ
ــد، الگــوي خاصــي از  به صــورت یــک نهــاد در مي آی
رفتــار، مــورد قبــول همــه اعضــا قــرار خواهــد گرفــت 

ــورد. ــم مي خ ــه چش ــا ب ــه اعض ــه در هم ک
ــوان گفــت فرهنــگ در یــک ســازمان  بنابرایــن مي ت
ــگ  ــت. فرهن ــان اس ــک انس ــخصیت در ی ــد ش مانن
ــود  ــازمان موج ــه در س ــت ک ــده اي اس ــازماني پدی س

اســت و همــه اعضــا اتفاق نظــر دارنــد 
ــراد را در  ــي اف ــک دســت نامرئ ــه ی ک
ــت  ــاص هدای ــار خ ــي رفت ــت نوع جه
مي کنــد. شــناخت و درک چیــزي کــه 
ــه  ــازد، ب ــازماني را مي س ــگ س فرهن
ــار  ــر رفت ــا بهت ــد ت ــک مي کن ــا کم م

ــم.  ــه کنی ــراد در ســازمان را توجی اف
بــا ایــن اوصــاف، تأثیــر فرهنــگ 
عملکــرد  مدیریــت  بــر  ســازمانی 
ســازماني عبــارت اســت از مــراوده 
ســازمان  در  افــراد  معاشــرت  و 
و  کار  انجــام  طــي  یک دیگــر  بــا 
ایجــاد  باعــث  کــه  وظایفشــان 
شــد. خواهــد  قبــول  قابــل  رفتــار  و  ارزش هــا 

فرهنــگ ســازماني یک ســري از ارزش هــا، باورهــاي 
راهنمــا، تفاهمــات و روش هــاي تفکــر اســت کــه در 
ــط  ــت و توس ــترک اس ــازمان مش ــاي س ــن اعض بی
صحیــح  روش هــاي  به عنــوان  جدیــد  اعضــاي 
اجــراي کارهــا و تفکــر دنبــال مي شــود. در ایــن 
ــر  ــگ ســازماني ب پژوهــش ســعی شــده اســت فرهن

مدیریــت عملکــرد شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــتان م ــتان لرس اس

ــه کــه در دومیــن کنفرانــس بین المللــی  در ایــن مقال
پژوهــش در علــوم رفتــاری و اجتماعــی )ایــران 
شــد،  پذیرفتــه  ســخنرانی  به صــورت  تهــران(   -
ــر  ــر فرهنــگ ســازمانی ب بــــا هــــدف بررســی تاثی
مدیریــت عملکــرد در بــرق لرســتان انجــام پذیرفــت. 
روش تحقیــق از نظــر هــدف کاربــردی و بــه لحــاظ 
ماهیــت و روش توصیفــی، پیمایشــی و از شــاخه 

می باشــد. میدانــی 
جامعــه آمــاری پژوهــش را تعــدادی از کارکنــان 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــتان تش ــرق لرس ب
ــرادی  ــورگان اف ــه م ــم نمون ــن حج ــدول تعیی از ج
بــه روش نمونه گیــری تصادفــی طبقــه ای نســبی 

شــده اند. انتخــاب  نمونــه  به عنــوان 
ــزار  ــا از اب ــردآوری داده ه ــرای گ ــش ب ــن پژوه در ای
ســازمانی  فرهنــگ  اســتاندارد  پرســش نامه های 
ــکل آرمســترانگ،  ــرد مای ــت عملک دنیســون و مدیری
اســتفاده شــده اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل 
داده هــاي پژوهــش از آزمــون رگرســیون خطــی ســاده 
و تکنیــک مدل یابــی معــادالت ســاختاری بــه کمــک 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــزار SPSS اس نرم اف
ــگ  ــه فرهن ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه یافته ه

ســازمانی بــر مدیریــت عملکــرد تاثیــر دارد.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت عملكرد

مهرداد نیک پی 
ذیحساب و مدیر امور مالی



در دهــه فجــر 
ی  ر ل جا ســا
ییــن  آ
ــط  ــاح خ افتت
مــداره  دو 
ن  ســتا شهر
ن  مشــکا و ر
ر  ا گــز بر

. یــد د گر
در ایــن آییــن 
کــه بــا حضــور 
ئیــس  ر
ن  ما ز ســا
و  مدیریــت 

ــرق  ــزی اســتان لرســتان، مدیرعامــل ب برنامه ری
و جمعــی از مدیــران ارشــد اســتان و مســئولین 
شهرســتانی برگــزار گردیــد، خــط دومــداره 
تقویــت بــرق شهرســتان رومشــکان افتتــاح 

. یــد گرد
لرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
ــداد  ــش تع ــه افزای ــاره ب ــا اش ــه ب ــن زمین در ای
مشــترکان بــه 11 هــزار مشــترک در ســال 
بــرق  مصــرف  افزایــش  آن  تبــع  بــه  و   97
افــزون شــهر  اظهــار داشــت: »توســعه روز 
برنامــه  در  اصــل  یــک  به عنــوان  روســتا  و 
ــده و  ــده ش ــان گنجان ــازمان های خدمات رس س
ــق  ــاه مناط ــن رف ــرای تأمی ــت ب ــاً می بایس الزام
ــرع  ــود را در اس ــات خ ــوع خدم ــعه یافته ن توس

ــد«. ــی دارن ــه ارزان ــاد جامع ــه آح ــت ب وق
ــتان  ــه شهرس ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
رومشــکان طــی چندســال اخیــر گســترش 

ی  چشــم گیر
و  داشــته 
و  ســاخت 
ی  ها ز ســا
نیــز  جدیــد 
ــش  ــد افزای رون
را  مصــرف 

تحکیــم 
ه  بخشــید
راهــی  کــه 
تقویــت  جــز 
ی  شــبکه ها
توزیــع وجــود 
 ، شــت ا ند
تصریــح کــرد: »جهــت پایــداری انــرژی تحویلــی 
و تقویــت آن شــبکه دومــداره ای بــه طــول 9.5 
کیلومتــر از پســت 63 کیلوولــت رومشــکان 
ــاژ  ــف ولت ــداث و ضع ــتان اح ــز شهرس ــه مرک ب

نمودیــم«. برطــرف  را  مشــترکین 
ــه ایــن مــورد کــه ایــن شــبکه  ــا اشــاره ب وی ب
ــا پایه هــای 15 متــری احــداث شــده  کــه کاًل ب
ــک  ــتایی تفکی ــهری را از روس ــبکه های ش و ش
نمــوده و عالوه بــر پایــداری انــرژی به طــرز 
ــا  ــی های ب ــش خاموش ــث کاه ــی باع محسوس
برنامــه و بــدون برنامــه گردیــده اســت، عنــوان 
جهــت  شــده  انجــام  »هزینه هــای  داشــت: 
ــان  ــارد توم ــر دو میلی ــط بالغ ب ــن خ ــداث ای اح
ــت  ــات کیفی ــن عملی ــرای ای ــا اج ــه ب ــوده ک ب
انــرژی تحویلــی بــه مشــترکین شهرســتان 
تضمیــن  ســال   20 مــدت  بــه  رومشــکان 

ــت«. ــده اس گردی

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دورود اقدامــات 
انجــام شــده ایــن مدیریــت در زمســتان ۹۷ را 
و  مشــکات  »به رغــم  گفــت:  و  کــرد  تشــریح 

ــش  ــتن بی ــا داش ــش رو و ب ــع پی موان
ــبکه  ــر ش ــزار کیلومت از یک ه

ــف  فشــار متوســط و ضعی
یک هــزار  از  بیــش  و 
دســتگاه   ۲۰۰ و 
و  هوایــی  پســت 
ســومین  و  زمینــی 
ــم  ــر تراک ــهر از نظ ش

خوش بختانــه  جمعیــت 
اقدامــات  توانســته ایم 

ــه  ــانی ب ــات رس ــری را در خدم مؤث
باشــیم«. داشــته  عزیــز  مشــترکین 

ــا  ــد ت ــن رون ــه ای ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــاجدی ب س
پایــان ســال بــا تــاش و همــت همــکاران و 
حمایــت مدیرعامــل ادامــه خواهــد داشــت، اقدامــات 
ــرد:  ــوان ک ــل عن ــرح ذی ــه ش ــه را ب ــورت گرفت ص
ــا  ــات ب ــم تلف ــفورماتور ک ــتگاه ترانس »نصــب ۱ دس
ــتای  ــال در روس ــون ری ــر ۶۰۰ میلی ــه ای بالغ ب هزین
ــد باعــث کاهــش خاموشــی  ــن رون ــه ای ــدار ک چغاب
ــترکان  ــه مش ــی ب ــرق تحویل ــت ب ــش کیفی و افزای
ــع  ــت توزی ســهم به ســزایی خواهــد داشــت- مدیری
ــرق شهرســتان دورود طــی ســه ســال گذشــته از  ب
در  خاموشــی ها  کاهــش  در  برتــر  مدیریت هــای 
ــل  ــد حاص ــن رون ــه ای ــد ک ــتان می باش ــطح اس س
ــا،  ــع، بازدیده ــرات به موق ــا تعمی ــر ب ــود مگ نمی ش
و  حادثه خیــز  نقــاط  شناســایی  و  شــاخه زنی ها 
مشکل ســاز در شــبکه و هم چنیــن رفــع حریــم 
نقــاط مختلــف شــهر و روســتا جهــت افزایــش 
ایــن مهــم طــی ســال جاری بــا  ایمنــی کــه 
ــده و  ــال گردی ــع دنب ــت توزی ــط مدیری ــت توس جدی
ــبکه  ــیونر در ش ــدد سکس ــب ۳ ع ــا نص ــن ب هم چنی
و اصــاح و تعمیــرات خطــوط روســتایی در زمســتان 
ــه  ــال هزین ــون ری ــر ۱۰۶۳ میلی ــه ای بالغ ب ۹۷ هزین

ــت«. ــده اس ش

و  اولویت هــا  مهم تریــن  »از  داد:  ادامــه  وی 
مدیریــت  ایــن  رســانی  خدمــت  دغدغه هــای 
ــهر  ــاط ش ــی نق ــر در تمام ــنایی معاب ــش روش بخ
ایــن راســتا  و روســتا می باشــدکه 
ــت  ــژه مدیری ــات وی ــا عنای ب
تخصیــص  و  عامــل 
ایــن  در  اعتبــار الزم 
بخــش در زمســتان 
 ۱۰۵ تعــداد   ۹۷
ــاری  ــا اعتب ــراغ  ب چ
بالغ بــر ۴۶۴ میلیــون 
منطقــه  در  ریــال 
هم چنیــن  و  انگشــته 
چغابــدار،  ســیاهکله،  روســتاهای 
ــده و  ــب ش ــی نص ــارت و ت ــاب، عم ــاب، داری ترش
ــود  ــای موج ــرویس چراغ ه ــاح و س ــن اص هم چنی
در روســتاهای چغابــدار، ســیاهکله، داریــاب، زرگــران 
ترشــاب  زرگــران ســفلی، حشــمت آباد،  و  علیــا 
و شــهر چاالنچــوالن بــا اعتبــاری بالغ بــر ۸۰۳ 
ــد  ــن رون ــت و ای ــده اس ــام ش ــال انج ــون ری میلی

داشــت«. خواهــد  ادامــه 
مدیــر توزیــع بــرق دورود بــا بیــان این کــه در 
ــترکین  ــرای مش ــوع ب ــاب رج ــم ارب ــتای تکری راس
ــد  ــف بوده ان ــار ضعی ــبکه فش ــد ش ــه فاق ــد ک جدی
ــه ای  ــا هزین ــف ب ــه کابل کشــی فشــار ضعی ــدام ب اق
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــال ش ــون ری ــر ۲۸۰ میلی بالغ ب
ــه  ــی ب ــرق تحویل ــت ب ــود کیفی ــث بهب ــم باع مه
ــازی  ــن ایمن س ــت و هم چنی ــن مدیری ــترکین ای مش
»ایــن  کــرد:  تصریــح  اســت،  گردیــده  شــبکه 
و  اربــاب رجــوع  تکریــم  راســتای  در  مدیریــت 
حمایــت از مصرف کننــده اقــدام بــه شناســایی و 
تعویــض تعــداد ۲۶۶ دســتگاه کنتــور تک فــاز و 
ــرق  ــورد ب ــداد ۶۰ م ــن تع ــتپ و هم چنی ــه فاز اس س
ــر  ــه ای بالغ ب ــا هزین ــاز ب ــه مج ــل ب ــاز تبدی غیرمج
۱۰۲ میلیــون ریــال و نصــب تعــداد ۲۸۲ کنتــور 
ــه ای  ــا هزین ــه فاز ب ــور س ــداد ۱۵ کنت ــاز و تع تک ف

بالغ بــر ۶۱۲۱ میلیــون ریــال نمــوده اســت«.

عملكرد زمستانی توزیع برق شهرستان دورود
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اعتقــادی  و  دینــی  بنیــه  تقویــت  راســتای  در 
ــه  ــتان، از ائم ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــان ش کارکن
ــرکت  ــن ش ــاز ای ــاالن نم ــان و فع ــات، رابط جماع

ــد. ــل ش تجلی
همایــش تجلیــل از ائمــه جماعــات، رابطــان و 
فعــاالن نمــاز شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان، 
در بیــت نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 

ــد. ــزار ش ــاد برگ خرم آب
ــن  ــتان در ای ــرق لرس ــع ب ــل شــرکت توزی مدیرعام
آییــن بــه برگــزاری فعالیت هــای مختلــف فرهنگــی 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی در ش
گفــت: »ســاالنه بیــش  از ۵۰۰ میلیــون تومــان 
ــرق  ــع ب ــرای کارهــای فرهنگــی در شــرکت توزی ب

ــود«. ــه می ش ــتان هزین لرس
ــابقات  ــم مس ــزاری منظ ــه برگ ــزی ب ــا گری وی ب
قــرآن شــرکت توزیــع بــرق لرســتان اظهــار داشــت: 
ــرآن  ــابقات ق ــر در مس ــش  از ۱۸۰ نف ــال بی »امس

ــتند«. ــور داش ــتان حض ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ش
نمازخانه هــای  تجهیــز  بــه  خودنیــا،  فریــدون 
شــرکت توزیــع بــرق لرســتان اشــاره کــرد و افــزود: 
»نمــاز جماعــت در ۱۳ مرکــز شــرکت توزیــع بــرق 

ــود«. لرســتان اقامــه می ش

وی بــا بیــان این کــه در شــرکت توزیــع بــرق 
شــرکت  یــک  این کــه  عاوه بــر  لرســتان 
نیــز  فرهنگــی  زمینــه  در  اســت  خدمات  رســان 
ــری انجــام  ــوب و کم نظی ــای فرهنگــی خ فعالیت ه
شــده اســت، تصریــح کــرد: »اعــزام ائمــه جماعــات 
ــابقات  ــم مس ــزاری منظ ــدس، برگ ــهد مق ــه مش ب
ــای  ــم فعالیت ه ــرق از اه ــع ب ــرکت توزی ــرآن ش ق

ــت«. ــرکت اس ــن ش ــی ای فرهنگ
ــتان  ــرق لرس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــف  ــن تکلی ــزاری جش ــاز، برگ ــاالن نم ــویق فع تش
را  کتابخانه هــا  تجهیــز  و  دختــر  دانش آمــوزان 
ــن شــرکت  ــای فرهنگــی ای ــا شــمه ای از کاره تنه
برشــمرد و ادامــه داد: »شــرکت توزیــع برق لرســتان 
ــر  ــات رســانی از دســتگاه های برت ــه ی خدم در زمین
خدمــات رســان اســت به طوری کــه جــز پنــج 
ــث  ــور در بح ــر در کش ــرق برت ــع ب ــرکت توزی ش
ــات اســت و طــی ســه ســال گذشــته،  کاهــش تلف
ــت و  ــده اس ــاح ش ــرق افتت ــع ب ــروگاه توزی ــج نی پن
ــرد  ــده در بروج ــال آین ــم طــی س ــروگاه ه ــک نی ی

ــام  ــه تم ــت ک ــی  اس ــن در حال ــود ای ــاح می ش افتت
ــا کنتورهــای  ــرق مصــارف ســنگین ب کنتورهــای ب

ــت«. ــده اس ــض ش ــمند تعوی ــرق هوش ب

همایش تجلیل از ائمه جماعات، 
رابطان و فعاالن نماز در برق لرستان

مدیرعامــل بــرق لرســتان در مراســم افتتاحیــه 
روشــنایی معابــر مســکن مهــر بروجــرد اظهــار 
داشــت: »بــرای تأمیــن بــرق مســکن مهــر در 
ــدارد و  ــه مشــکلی وجــود ن سراســر اســتان هیچ گون
در چندســال گذشــته ایــن امــر کامــًا مصــداق پیــدا 
ــر  ــای سراس ــکن مهره ــرق مس ــن ب ــرده و تأمی ک
ــع  ــرکت توزی ــت کاری ش ــواره در اولوی ــتان هم اس
بــرق اســتان لرســتان بــوده و خوش بختانــه در ایــن 
ــات  ــه خدم ــرو در ارائ ــازمان های پیش ــه از س زمین

بوده ایــم«.
از  یکــی  این کــه  بیــان  بــا  خودنیــا  فریــدون 
پروژه هــای اخیــر مــا تأمیــن روشــنایی معابــر 
ــا  ــه ب ــود ک ــرد ب ــتان بروج ــر شهرس ــکن مه مس
صــرف هزینــه ای بالغ بــر ۶۵۰ میلیــون تومــان 
تکمیــل و در دومیــن روز از دهــه مبــارک فجــر بــه 
ــرای تأمیــن  ــرداری رســید، تصریــح کــرد: »ب بهره ب
ــر  ــزار و ۱۵۰ مت ــروژه ۷ ه ــن پ ــر ای ــنایی معاب روش
ــی  ــه بتون ــداث و ۲۳۰ پای ــف اح شــبکه فشــار ضعی

ــت«. ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــز م نی
ــروژه  ــن پ ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــرد  ــتان بروج ــروژه در شهرس ــی از ۸ پ ــه نمایندگ ب
انتخــاب شــده بــود، افــزود: »بــرای اجــرای ۸ پــروژه 
شهرســتان بروجــرد مبلــغ ۱۴ میلیــارد ریــال هزینــه 
شــده کــه تمامــًا از محــل بودجه هــای جــاری 

ــده اســت«. ــه گردی شــرکت هزین
خودنیــا در پایــان خاطرنشــان کــرد: »بــرای تکمیــل 
ــروژه مســکن مهــر بروجــرد ۲۳۰ دســتگاه چــراغ  پ

روشــنایی نیــز اســتفاده گردیــده اســت«.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان بــا 
ــتان  ــمال اس ــتان های ش ــه شهرس ــه این ک ــاره ب اش
ــر روی  ــی کار ب ــات اجرای ــر عملی ــه باالب لرســتان ب
ــز  ــرم تجهی ــط گ ــب خ ــع در قال ــبکه های توزی ش
ــتگاه  ــد یک دس ــا خری ــت: »ب ــار داش ــده اند، اظه ش
باالبــر خــط گــرم بــه ارزش ۱۰ میلیــارد ریــال 
بــرای رفــاه حــال هــم اســتانی های عزیــز در 
ــرد   ــا، دورود و بروج ــودرز، ازن ــتان های الیگ شهرس
ــت و در  ــرد موافق ــتان بروج ــت شهرس ــه مرکزی ب

ــت«. ــرار گرف ــان ق ــار آن اختی
ایــن  ادامــه داد: »از مزایــای  فریــدون خودنیــا 
کاهــش  تلفــات،  کاهــش  مجهــز؛  وســیله 
انرژی هــای توزیــع نشــده، جلوگیــری از قطــع 
ــش  ــت افزای ــرات و در نهای ــگام تعمی ــرق در هن ب
ــوق  ــدی مشــترکین در مناطــق ف ــزان رضایت من می

. شــد« می با
وی بــا بیــان این کــه در ســال گذشــته یک دســتگاه 
ــغ  ــن مبل ــه همی ــز ب ــر نی ــرم دیگ ــط گ ــر خ باالب
مرکــز  شهرســتان های  اختیــار  در  و  خریــداری 
و جنــوب اســتان قــرار گرفــت، تصریــح کــرد: 
»رســالت کاری شــرکت توزیــع ارائــه بــرق مطمئــن 
ــش  ــز و افزای ــتانی های عزی ــم اس ــه ه ــدار ب و پای
ــدی مشــترکین در ســطح اســتان  ــزان رضایت من می
ــری در  ــای موث ــه گام ه ــه خوش بختان ــد ک می باش

ــت«.  ــده اس ــته ش ــتا برداش ــن راس ای

برق لرستان پیشرو در ارائه 
خدمت به ساکنین مسكن مهر

تجهیز شهرستان های شمال 
لرستان به باالبر خط گرم
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ــت در  ــه قیم ــل توج ــد قاب ــه رش ــه ب ــا توج ب
ــوص  ــا در خص ــش تقاض ــودرو و افزای ــازار خ ب
ــه  ــرای تهی ــدان ب خودروهــای دســت دوم، خری
ــه چنــد نکتــه مهــم  ــد ب خــودروی مناســب بای

ــد. ــه کنن توج
ــت دوم  ــودروی دس ــد خ ــه در خری ــن نکت اولی
ــه اســت، از ســال ســاخت  ــن نکت ــه ای توجــه ب
ــد.  ــته باش ــادی نگذش ــان زی ــدت زم ــودرو م خ
ــی  ــه دسترس ــوع ب ــن موض ــل ای ــی از دالی یک
ــوازم یدکــی خــودرو مــورد نظــر  ــه ل آســان تر ب

بــر می گــردد.
ــی  ــل فراوان ــد، به دلی ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــت  ــازار دس ــر در ب ــروش بهت ــی و ف ــوازم یدک ل
دوم، اگــر امســال می خواهیــد خریــد کنیــد 
مدل هــای 96 و 97 را انتخــاب کنیــد. اگــر 

ــر  ــر باالت ــا عم ــی ب ــال خودروی ــم دنب ه
ــر را  ــوارد زی ــت م ــر اس ــتید بهت هس

کامــل مــورد بررســی قــرار دهیــد.
ــد  ــی، در بحــث خری ــور کل به ط
نــکات  کارکــرده  خــودروی 
مــواردی  پایــه ای  و  اصلــی 
اســت کــه در زیــر عنــوان 

شــده اســت:
1- کارکــرد واقعــی کیلومتــری 

ــاگ  ــد توســط دی خــودرو کــه بای
ــی  ــورد بررس ــص م ــراد متخص و اف

ــرار  ــه ق ــورد توج ــاً م ــرد، حتم ــرار گی ق
گیــرد. بهتــر اســت کارکــرد واقعــی زیــر 100 

ــر  ــی بهت ــت خیل ــد و حال ــر باش ــزار کیلومت ه
ــه  ــر اســت )البت ــزار کیلومت ــر 50 ه ــز زی آن نی
ــوه  ــودرو و نح ــال خ ــدل و س ــه م ــه ب ــا توج ب
ــد  ــدد می توان ــن ع ــی، ای ــک قبل ــداری مال نگه

ــم باشــد(. ــر ه کمــی باالت
ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ــدی ک ــه بع 2- نکت
گیــرد، ســالمت موتــور، دیفرانســیل و گیربکــس 
ــوان از روی کارکــرد  ــه می ت خــودرو اســت. البت
واقعــی خــودرو تــا حــدودی از ســالمت خــودرو 
اطمینــان پیــدا کــرد. در ایــن رابطــه یــک 
ــا  ــه شــاید بررســی آن ه ــم ک ــوارد مه ســری م
ــت  ــر اس ــز امکان پذی ــدار نی ــود خری ــط خ توس

ــود. ــرح می ش ــه مط در ادام
ــزی دارد  ــودرو روغن ری ــا خ ــد آی ــی کنی بررس
ــادی  ــدای غیرع ــی ص ــن بررس ــه، هم چنی ــا ن ی
موتــور بســیار مهــم اســت. خــروج دود ســیاه یــا 
ــی )به دلیــل روغن ســوزی( از اگــزوز خــودرو،  آب
جــا نرفتــن راحــت دنده هــا در هنــگاه حرکــت و 
زوزه کشــیدن گیربکــس در دنده هــای مختلــف 
هم چنیــن  اســت.  خطــر  بــروز  نشــانه ها  از 
حتمــاً عملکــرد ترمزهــا، عملکــرد سیســتم 
ــزد(  ــه ن ــت ضرب ــال حرک ــا )در ح ــک فنره کم

ــد. را چــک کنی
غیــر  صــدای  کنیــد  بررســی  طرفــی  از 
ــاد  ــت اندازها ایج ــور از دس ــتانداردی در عب اس
نشــود، عملکــرد جلوبنــدی و میــزان فرمــان کــه 
در ســرعت های بــاال فرمــان بــه ســمتی نکشــد 
یــا صــدای غیرعــادی از جلوبنــدی یــا سیســتم 
ــتم های  ــرد سیس ــود، عملک ــنیده نش ــان ش فرم
ــا،  ــر، چراغ ه ــاری، کول ــل بخ ــودرو مث ــی خ برق
کــه  خودروهــا  بعضــی  و  باالبرهــا  شیشــه 

ــال  ــد مث ــری دارن ــتاندارد بیش ت ــن های اس آپش
ــرل و... ــروز کنت ک

گفتنــی اســت، یک ســری نــکات و بررســی های 
جدی تــر موتــوری را بایــد حتمــاً مکانیــک 
ــان  ــرای اطمین ــی ب ــره انجــام دهــد، از طرف خب
مثــل  دســتگاه های  از  می توانیــد  بیش تــر 

ــد. ــتفاده کنی ــاگ اس دی
3- مــورد بعــدی کــه بایــد مــورد بررســی قــرار 
گیــرد وضعیــت رنــگ و بدنــه خــودرو اســت کــه 
ــگ  ــه، رن ــا ن ــته ی ــنگینی داش ــادف س ــا تص آی
خــودرو کامــل یــا در برخــی جاهــا دوبــاره 
انجــام شــده یــا نــه، خــودرو تصــادف ســنگینی 

شــته  ا یــا د

چپــی 
بــوده اســت یــا نــه، کــه البتــه اکثــر ایــن مــوارد 
بایــد توســط کارشــناس های ایــن مقولــه انجــام 

گیــرد.
4- در مــورد وضعیــت ســرویس های دوره ای 
ــر  ــر کیلومت ــع و س ــاًل به موق ــه مث ــودرو ک خ
موردنظــر آیــا روغــن خــودرو عــوض شــده توجه 
الزم را داشــته باشــید. در اکثــر خودروهــای 
کم کاکــرد، ایــن میــزان 10 هــزار کیلومتــر 
ــر  ــرد باالت ــا کارک ــای ب ــی در خودروه اســت ول
ــده  ــوض ش ــر ع ــزار کیلومت ــت 5 ه ــر اس بهت
ــس،  ــن گیربک ــع روغ ــض به موق ــا تعوی ــد ی باش
ــه در  ــودرو ک ــمع های خ ــع ش ــض به موق تعوی
اکثــر خودروهــای امــروز و انژکتــوری زمــان آن 
هــر 20 هــزار کیلومتــر اســت. توجــه کنیــد کــه 
تعویــض به موقــع لنت هــای جلــوی خــودرو 
ــته  ــه بس ــا البت ــر خودروه ــوالً در اکث ــه معم ک
کیلومتــر  هــزار   40 شــخص  رانندگــی  بــه 
ــور خــودرو،  ــع آب رادیات ــض به موق اســت. تعوی
تعویــض به موقــع صافــی بنزیــن خــودرو و 
ــان  ــد هم زم ــه بای ــن ک ــوا و روغ ــای ه فیلتره
ــا تعویــض روغــن خــودرو  ــان ب ــا یکــی در می ی
الســتیک های  به موقــع  تعویــض  باشــد، 
خــودرو کــه بســتگی به نــوع رانندگــی و میــزان 
حرکــت در جــاده و شــهر و ســبکی و ســنگینی 

دارد. در حرکت هــای خــودرو 
ــه  ــوارد ک ــض یک ســری م ــی اســت، تعوی گفتن
در کیلومترهــای باالتــری انجــام می شــود مثــل 
ــم خــودرو  ــام و تســمه تای ــض تســمه دین تعوی
کــه در اکثــر خودروهــای حــدود کیلومترهــای 

ــدی  ــت ج ــد، اهمی ــر می باش ــزار کیلومت 60 ه
دارد.

5- وضعیــت بیمــه شــخص ثالــث خــودرو 
ــاه بیمــه دارد و  ــد بررســی شــود چندم ــه بای ک
معمــوالً اگــر مثــاًل 5 مــاه بیمــه داشــته باشــد از 
ــغ  ــاه یک ســال بقیــه آن را از مبل مجمــوع 12 م
کــم می کننــد و میــزان تخفیــف بیمــه خــودرو 
ــف  ــد تخفی ــد می توان ــر باش ــه بیش ت ــه هرچ ک

ــد. ــته باش ــدی داش ــای بع ــه کردن ه در بیم
می تــوان تضمیــن نســبی بــر رانندگــی درســت 
شــخص بــا خــودرو و تصــادف نکــردن آن باشــد 
البتــه نمی تــوان 100 درصــد ایــن مــورد را 
درســت دانســت شــاید فــرد بــا خــودرو تصادفی 
داشــته و از کوپن هــای بیمــه اســتفاده نکــرده و 
خــودش مبلــغ را جــدا پرداخــت کــرده 
ــا  ــود. ی ــذف نش ــش ح ــا تخفیف ت
ــخص  ــال ش ــر یک س ــاًل اگ مث
ثالــث خودرویــش  بیمــه 
پرداخــت  قســطی  را 
تمــام  باشــد  کــرده 
قبلــی  تخفیف هــای 
می شــود. حــذف  وی 

مــورد  به عنــوان   -6
بــه  می تــوان  دیگــر 
دســت چنــدم بــودن ســند 
خــودرو اشــاره کــرد کــه مثــاًل 
خــودرو چنــد مالــک داشــته کــه 
هرچــه کمتــر باشــد بهتــر اســت. 
ــی  ــم خیل ــخص ه ــت ش ــزان صداق ــه می البت
مهــم اســت کــه اگــر فــرد مالــک حقیقــی بــوده 
و دالل نباشــد و خــودرو فقــط دســت خــودش 
ــکالت  ــی از مش ــه خیل ــوان ب ــد می ت ــوده باش ب
خــودرو پــی بــرد، کــه در صــورت موجــود بــودن 
خــودرو در فامیــل نزدیــک یــا دور بهتــر اســت 
از آن هــا خریــداری کنیــم تــا ایــن مــورد بهتــر 

و پرنگ تــر باشــد.
ــل  ــوص قاب ــن خص ــم در ای ــری ه ــوراد دیگ م
اشــاره اســت. مثــل ســالمت صندلی هــا و دیگــر 
ادوات خــودرو کــه البتــه اهمیــت کمتــری دارد 
ــه آن  ــم متوج ــص ه ــدون متخص ــوان ب و می ت

شــد.
اگــر بخواهیــم اولویت بنــدی در مــورد کشــورها 
داشــته باشــیم بهتــر اســت ابتــدا از خودروهــای 
پــر تیــراژ داخلــی انتخــاب کنیــم، به دلیــل 
ــت  ــت قیم ــت دوم و اف ــروش دس ــی در ف راحت
کمتــر و ســهولت در خریــد لــوازم یدکــی و 
ــهرهای  ــک در ش ــردن مکانی ــدا ک ــی پی راحت

ــف. مختل
در مرحلــه بعــدی اگــر بخواهیــم از خودروهــای 
خارجــی قدیمــی خریــدی داشــته باشــیم بایــد 
ــم.  ــاره کنی ــن اش ــور ژاپ ــای کش ــه خودروه ب
ــا  ــا ی ــواده تویوت ــا مثــل خان ــر آن ه معمــوالً اکث
هونــدا، میتسوبیشــی و مــزدا؛ اســتهالک کمتــر 
ــد و بعــد از ســالیان دراز از  و دوام باالتــری دارن

ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــی خوب دوام خیل
ــی  ــای قدیم ــه خودروه ــوان ب ــد از آن می ت بع
کــره ای اشــاره کــرد مثــل هیونــدای ورنــا، 
هیونــدای آوانتــه یــا کیــا ســراتو نســل اول کــه 

ــتند. ــی هس ــا دوام ــوب و ب ــای خ خودروه

برای خرید خودرو دست دوم به چه نكاتی توجه کنیم؟
4
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
ــی از  ــن طیب ــای محس ــتان، آق ــتان لرس ــرق اس ب
ــرکت  ــن ش ــتادی ای ــوزه س ــی ح ــان مال کارشناس
رده  پرس ســینه  مســابقات  طــای  مــدال 
ــزار شــد  ــران برگ ــه در ته بزرگســاالن کشــور را ک

ــت. ــردن آویخ ــه گ ب
از  دوره  ایــن  در  اســت  حاکــی  گــزارش  ایــن 
مطــرح  ورزشــکاران  بیش تــر  کــه  مســابقات 

کشــوری حضــور داشــتند، محســن 
ــام اول را در وزن ۱۲۵  ــی مق طیب

ــود. ــب نم ــرم کس کیلوگ
در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده 
ــن  ــی ضم ــای طیب ــه آق ــت ک اس
ــواز  ــی ج ــوان قهرمان ــب عن کس
حضــور در مســابقات جهانــی و 

ــود. ــب نم ــیای را کس آس
ایــن  عمومــی  روابــط  دفتــر 
و  ایشــان  بــه  را  موفقیــت 
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــه ورزش جامع
بــرق لرســتان تبریــک عــرض 

. یــد می نما

افتخاری برای برق لرستان

ــغ ۵۰ هــزار  ــا اختصــاص مبل ــس ب ــدگان مجل نماین
ــنه و  ــپرده قرض الحس ــع س ــال از مناب ــارد ری میلی
ــروگاه خورشــیدی  ــرای ایجــاد نی ــا ب عــادی بانک ه

ــد. ــت کردن ــتاها و مناطــق محــروم موافق در روس
نماینــدگان در نشســت علنــی و در جریــان بررســی 
جزئیــات بخــش هزینــه ای الیحــه بودجــه ســال ۹۸ 
ــج و ۶  تبصــره ۱۶  ــد الحاقــی پن ــا بن کل کشــور، ب

مــاده واحــده ایــن الیحــه موافقــت کردنــد.
براســاس بنــد الحاقــی پنــج تبصــره ۱۶ ایــن الیحه؛ 
ــف  ــران مکل ــک مرکــزی جمهــوری اســامی ای بان
ــی  ــا هماهنگ ــل ب ــای عام ــق بانک ه ــت از طری اس
ــه اختصــاص  ــی بســیج ســازندگی نســبت ب و معرف
ــع  ــال از محــل مناب ــارد ری ــزار میلی ــغ پنجــاه ه مبل
بانک هــا  عــادی  و  قرض الحســنه  ســپرده های 
ــر  ــزار نف ــد ه ــداد یک ص ــه تع ــت ب ــرای پرداخ ب
ــی  ــج کیلووات ــروگاه خورشــیدی پن جهــت ایجــاد نی
در روســتاها و حاشــیه شــهرها و مناطــق محــروم بــه 
ازای هــر نفــر ۵۰۰ میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت ۶۰ 

ماهــه و نــرخ چهــار درصــد اقــدام نمایــد.
هم چنیــن مابه التفــاوت نــرخ ســود تــا ســقف 
ــرخ مصــوب  ــه ن ــال نســبت ب ــارد ری یک هــزار میلی
شــورای پــول و اعتبــار از محــل منابــع بنــد »الــف« 
ــه  ــود ک ــت می ش ــون پرداخ ــن قان ــره )۱۸( ای تبص
مســئولیت نصــب و راه انــدازی ایــن نیروگاه هــا 
بســیج  ســازمان  به عهــده  رایــگان  به صــورت 

می باشــد. مســتضعفین 
گفتنــی اســت اســتفاده از تســهیات ایــن بنــد 
ــرق از  ــی ب ــد تضمین ــرارداد خری ــه ق ــه ارائ ــوط ب من

ــت. ــرو اس ــه وزارت نی ــرکت تابع ــوی ش س

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای 
ایجاد نیروگاه خورشیدی در روستاها

وزیــر نیــرو، گفــت: »ابــا توجــه بــه ظرفیــت وســیعی 
ــرق  ــکان صــادرات ب ــود دارد، ام ــه در کشــور وج ک
ــا  ــده ت ــر فراهم ش ــای تجدیدپذی ــدی نیروگاه ه تولی
ســرمایه گذاران بتواننــد بــرق خــود را بــه وزارت 

ــند«. ــه بفروش ــا کشــورهای منطق ــرو ی نی
رضــا اردکانیــان تاکیــد کــرد: »در زمینــه منابــع مالی 
نیــز در شــرایط بهتــری هســتیم کــه امیدواریــم بــا 
اقدامــات پیش بینــی شــده شــاهد افزایــش اطمینــان 
ادامــه  بــرای  خاطــر شــرکت های ســرمایه گذار 

فعالیــت در ایــن بخــش باشــیم«.
وی، ســپس بــه بیانیــه  گام دوم انقــاب اشــاره کــرد 
ــای  ــن فرازه ــی از اصلی تری ــت: »یک ــار داش و اظه
ایــن بیانیــه، عــاوه بــر ظرفیت ســازی بــرای 
ــوان، موضــوع  ــای شایســته و ج ــری نیروه به کارگی
ــیوه های  ــگ مصــرف و اصــاح ش ــه فرهن ــه ب توج

ــت«. ــتفاده از آن اس اس
وزیــر نیــرو تاکیــد کــرد: »فعالیــت هرچــه بیش تــر در 
ایــن بخــش به نوعــی بیمــه کــردن و ایمــن ســاختن 
ــه  کشــور اســت. بایســتی بپذیریــم کــه مــا در زمین
انتخــاب و اســتقرار الگوهــای مناســب مصــرف 
ــته ایم  ــرفت نداش ــا پیش ــایر بخش ه ــدازه س ــه ان ب
ــئله  ــن مس ــه ای ــدی ب ــه ج ــز توج ــه نی ــن بیانی و ای

دارد«.
ــه  ــش تعرف ــت افزای ــوص وضعی ــان درخص اردکانی
مشــترکان پرمصــرف، گفــت: »ایــن مهــم تــا پیــش 

ــه ســرانجام خواهــد رســید«. ــان ســال  ب از پای

اصالح تعرفه مشترکان پرمصرف
 تا پایان سال جاری 



مدیــر توزیــع بــرق 2 شهرســتان خرم آبــاد 
ــی  ــه پایان ــه ماه ــت در س ــن مدیری ــات  ای اقدام
ــرح  ــه ش ــارت ب ــرح نظ ــال 97 را در اداره ط س
ذیــل عنــوان کــرد: »احــداث شــبکه فشــار 
ــر،  ــه طــول دو کیلومت ــدر ب ــی ری متوســط هوای
احــداث 100 پایــه فشــار ضعیــف و دو کیلومتــر 
فشــار ضعیــف هوایــی و احــداث 10 پســت 

ــی«. ــی و عموم اختصاص
واحــد  خصــوص  در  بیرانونــدی  حکمــت 

اندازه گیــری و کاهــش تلفــات ایــن مدیریــت 
مــورد   176 »جمــع آوری  گفــت:  نیــز 
ــداد  ــان تع ــرق غیرمجــاز و هم انشــعاب ب
ــور در  ــن ام ــه مجــاز گشــت، ای ــل ب تبدی
ــاز و  ــای غیرمج ــایی برق ه ــه شناس زمین

ــه  ــه کســب رتب ــق ب ــه مجــاز موف ــل ب تبدی
اول در اســتان شــد کــه تعــداد کل جــم  آوری 
176، تعــداد کل تبدیــل بــه مجــاز 176، مبلــغ 
ــال  ــون ری ــول 393.85 میلی ــارت وص کل خس

ــت«. ــوده اس ب
 2 جدیــد  انشــعاب  »نصــب  داد:  ادامــه  وی 
ــزار  ــور یک ه ــض کنت ــدد، تعوی ــزار و 700 ع ه
ــورد،  ــزار م ــور 17 ه ــش کنت ــتگاه و آزمای دس
تعویــض کابــل  تعویــض تختــه 74 مــورد، 
کنتــور 100 مــورد، جابه جایــی کنتــور 55 
ــض  ــورد، تعوی ــور 46 م ــع آوری کنت ــورد، جم م
ــور  ــت کنت ــع موق ــورد، قط ــور 22 م ــوز کنت فی
ــورد  ــور 416 م ــدد کنت ــل مج ــورد، وص 13 م
نیروگاه هــای  انشــعابات  تعــدادی  نصــب  و 

خورشــیدی«.
ــط  ــرات و خ ــد تعمی ــات واح ــدی اقدام بیرانون
گــرم مدیریــت توزیــع بــرق 2 خرم آبــاد را 
نیــز این گونــه عنــوان کــرد: »نصــب 3 دســتگاه 
ــای  ــرویس کابل ه ــه(_ س ــالح بهین ــس اص تران
ــاد،  ــوم قاضی آب ــان س ــی خیاب ــت های زمین پس

بلــوار بهارســتان و جهــاد نصــر، جلــب ســیاهان، 
کــوی فلســطین، خیرآبــاد و 24 متــری حکیــم_ 
ســرویس درب هــای پســت های زمینــی 20 
ــتگاه، کات اوت  ــر 13 دس ــب برق گی ــورد، نص م
13 دســتگاه، ســرویس تابلــو 20 مــورد، مفصــل 
ــرکابل  ــقایق، س ــان و ش ــدر کریم خ ــورد فی 2 م

 1 5 ، د ر مــو

ســرویس ترانــس در کارگاه 5 مــورد، نصــب 
ســرکابل 10 مــورد، نصــب قفــل نقــاط مختلــف 
 2 موتــوردار  سکســیونر  نصــب  مــورد-   50
دســتگاه، نصــب سکسیونرســاده 2 دســتگاه، 
جابه جایــی پایــه در حریــم 12 متــری 15عــدد، 
رفــع معایــب فشــار متوســط 50 کیلومتــر، 
متوســط  فشــار  فیدرهــای  روی  شــاخه زنی 
)فیــدر گلدشــت، مایکرویــو، شــقایق، کــوی 
فلســطین به صــورت کامــل 50 درصــد از فیــدر 
ســاحلی و 5 کیلومتــر فیدرهــای مختلــف( انجام 
شــده اســت- تعویــض پایه هــای فرســوده فشــار 
ــار  ــبکه فش ــم ش ــع حری ــورد، رف ــف 35 م ضعی
ــل  ــای دوب ــداث فیدره ــورد، اح ــف 20 م ضعی
جدیــد 2.5 کیلومتــر- جــی ای اس در حــال 
ــه در حــال حاضــر  ــازی می باشــد ک کاربردی س
و  شــده اند  ترســیم  مشــترکین  کابل هــای 

بــرروی نرم افــزار قابــل رویــت می باشــند«.
ــه  ــه ب ــاد در ادام ــرق دو خرم آب ــع ب ــر توزی مدی
اقدامــات واحــد معابــر نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ــراغ  ــتگاه چ ــازی 500 دس ــالح و بهینه س »اص
روشــنایی معابــر شــامل )تعویــض 300 دســتگاه 
ــف، 80  ــواع مختل ــپ ان ــدد الم ــک، 500 ع چ
ــم  ــتارت و تنظی ــدد اس ــرپیچ، 280 ع ــدد س ع
 95 نصــب  نجومــی(،  ســاعت  دســتگاه   70
ــهری و  ــف ش ــاط مختل ــراغ در نق ــتگاه چ دس
روســتایی، کاهــش قــدرت 500 دســتگاه 
ــنایی  ــن روش ــف، تامی ــواع مختل ــراغ ان چ
و  نــوروزی  اســکان  مــدارس  اطــراف 
ــام شــهر جهــت تعطیــالت  آماده ســازی ب
نــوروزی از اقدامــات پاییــزی واحــد معابــر 

ــت«. ــوده اس ب
نیــز  را  بــار  کنتــرل  واحــد  اقدامــات  وی 
ــان  ــاژ و جری ــالح ولت ــمرد: »اص ــه برش این گون
86 فیــدر فشــار ضعیــف، احــداث 16 فیــدر 
ــر  ــر، زی ــزار و 240 مت ــول یک ه ــه ط ــل ب دوب
بــار آوردن 12 ترانــس جدیــد در شــبکه و 
پســت های  ارت گیــری  و  بارگیــری  بازدیــد، 
ــازی 23  ــه و متعادل س ــای حوم ــام محوره تم
پســت در حــال ســوختن و نامتعــادل و متعــادل 
فصــل  در  نامتعــادل  ترانــس   154 کــردن 

بارگیــری نیمــه اول و دوم«.
بیرانونــدی در خصــوص اقدامــات واحــد ایمنــی 
هــم گفــت: »رفــع حریــم شــبکه 20 کیلــو ولــت 
15مــورد، رفــع حریــم شــبکه فشــار ضعیــف 20 
ــورد،  ــم 100 م ــض حری ــه نق ــار ب ــورد، اخط م
بازدیــد  جلســه،   6 ایمنــی  کالس  برگــزار 
اســتعالم حریــم 80 مــورد، رفــع حریــم پســت 
هوایــی یــک مــورد، بازدیــد گروه هــای اجرایــی 

ــورد«. ــام کار 35 م ــن انج در هی
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لــوح و تندیــس طایــی دســتگاه برتــر اســتان 
لرســتان در زمینــه ی ارزیابــی مــاده ۶ قانــون حمایــت 
از حقــوق مصرف کننــدگان در ارزیابــی ســال ۹۶ 
دســتگاه های اجرایــی لرســتان بــه بــرق اســتان 
اهــداء و بــرگ زرینــی دیگــر بــر افتخــارات شــرکت 

ــد. ــزوده ش اف
ــار  ــتان افتخ ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
سخت کوشــانه  تاش هــای  مرهــون  را  حاصلــه 
پرســنل شــرکت در ســطح اســتان دانســت و گفــت: 
ــورس  ــدن در ک ــرای مان ــازمانی ب ــر س ــًا ه »طبیعت
ــری  ــب حداکث ــه جل ــاز ب ــات نی ــه حی ــت و ادام رقاب

ــود دارد«. ــتریان خ ــت مش رضای
ــش  ــرای افزای ــه ب ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
از  ارزشــمندی  و  موثــر  اقدامــات  رضایت منــدی، 
ــات  ــای خدم ــردن فعالیت ه ــی ک ــه الکترونیک جمل
ــا  ــرد: »ب ــح ک ــت، تصری ــده اس ــام ش ــانی انج رس
ــانی(  ــات رس ــود )خدم ــالت کاری خ ــه رس ــه ب توج
ــان  ــی و آس ــهیل خدمات ده ــعی در تس ــواره س هم
نمــودن دسترســی مشــترکین و مخاطبیــن بــه کلیــه 

خدمــات پــس از فــروش را داشــته ایم«.
ــه  ــا ب ــی م ــگاه اصل ــه ن ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
بــا  و  بــود  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 
ــرای  ــرایط را ب ــان ش ــن مخاطب ــوق ای ــن حق تأمی
ارائــه بهتریــن خدمــات مهیــا نموده ایــم، گفــت: 
حقــوق مصرف کننــدگان  از  حمایــت  زمینــه  »در 
بــر  و  داده  انجــام  فراوانــی  فرهنگ ســازی های 
ــزء  ــترکین ج ــی مش ــه آگاهی بخش ــم ک ــن باوری ای
ــرکت  ــف ش ــای مختل ــواع فعالیت ه ــر ان جدایی ناپذی

ــت«. ــع اس توزی
در ادامــه و در همیــن خصــوص معــاون منابع انســانی 
ــک  ــن تبری ــز ضم ــتان نی ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ش
ایــن موفقیــت بــزرگ اظهــار داشــت: »مراســم 
اهــدای لــوح بــا حضــور دکتــر تابــش، معــاون وزیــر 

از مصرف کننــدگان،  رئیــس ســازمان حمایــت  و 
ــتانی  ــئولین اس ــی از مس ــتاندار و جمع ــن اس معاونی

ــد«. ــزار ش برگ
مــراد ســلیمانی شــاخص های کســب ایــن موفقیــت 
را یــادآور شــد و ابــراز داشــت: »یکــی از خدماتــی که 
دولــت می بایســت در برنامــه کاری خــود قــرار دهــد 

ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــوق مصرف کنن ــت حق رعای
ــتگاه های  ــت و دس ــداف دول ــی اه ــه تمام ــت ک اس

ــد«. ــرار می ده ــعاع ق ــی را تحت الش اجرای
ــاخص ها و  ــن ش ــا تعیی ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــدگان و  ــوق مصرف کنن ــًا حق ــا قطع ــه آن ه ــل ب عم
تولیدکننــدگان رعایــت و اهــداف دولــت نیــز محقــق 
خواهــد شــد، تصریــح کــرد: »ارزیابــی مــاده ۶ قانــون 
ــال ۹۶   ــه س ــوط ب ــدگان مرب ــت از مصرف کنن حمای
داوری کمیتــه  و  بررســی ها  از  پــس  بــوده کــه 

ــتان  ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــی، ش ارزیاب
موفــق بــه دریافــت لــوح تبریــک و تندیــس 
اجرایــی  دســتگاه های  کلیــه  بیــن  در  طایــی 

ــد«. ــتان گردی اس
ــد  ــا تاکی ــتان ب ــرق لرس ــانی ب ــع انس ــت مناب معاون
ــتگاه  ــک دس ــرق ی ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــر این ک ب

ــن شــرکت  ــراز داشــت: »ای خدمات رســان اســت اب
مشــتری مداری را در رأس امــور قــرار داده و بــا 
ــل کار  ــام مراح ــد انج ــات فرآین ــرار دادن اطاع ق
ــه  ــرای کلی ــوم ب ــد عم ــرض دی ــت در مع و خدم
ــه،  ــن و اساســی ترین وظیف ــوان اولی ــن به عن مراجعی
ــوده  ــرو ب ــتگاه های پیش ــی از دس ــه یک خوش بختان
و بــر همیــن اســاس مقــام اول و تندیــس طایــی را 

ــرده اســت«. کســب ک
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ــرژي  ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
ــت مصــرف و منطقــي کــردن مصــرف  مدیری
ــرو برشــمرد  ــاي وزارت نی ــرق را از اولویت ه ب
ــه  ــه عرض ــن وزارتخان ــت: »ای ــار داش و اظه
بــرق بــر مبنــاي کنتــرل مصــرف را پیگیــري 
مي کنــد. ایــن برنامــه بــراي نخســتین بار 
بــا همــکاري اســتانداري ها و شــرکت هاي 
توزیــع اجــرا و موجــب صرفه جویــی دو هــزار 
مگاواتــی مصــرف بــرق در کشــور شــده اســت 
تــا از ایــن طریــق رشــد پیــک مصــرف از پنــج 

ــر از 2.8 درصــد برســد«. ــه کمت درصــد ب
مــگاوات  هــزار  دو  این کــه  بیــان  بــا  وی 
صرفه جویــی انجــام شــده در ایــن بخــش 
معــادل احــداث ســه هــزار مــگاوات نیــروگاه 
ــاس در  ــن اس ــر ای ــت: »ب ــت، گف ــد اس جدی
تــالش بــرای تــداوم برنامــه مدیریــت مصــرف 
ــال 98  ــتان س ــک تابس ــرای پی ــژه ب ــه وی ب

ــتیم«. هس
ــادآور شــد: »اوج مصــرف  ــری ی ــون حائ همای
بــرق تابســتان امســال کشــور از مــرز 57 
ــود، حــدود 23  هــزار مــگاوات عبــور کــرده ب
ــوط  ــا مرب ــزان تنه ــن می ــگاوات از ای ــزار م ه
ــت  ــی اس ــتم های سرمایش ــرف سیس ــه مص ب
کــه ایــن عــدد از مجمــوع مصــرف بــرق چهــار 

ــت«. ــر اس ــران بیش ت ــایه ای ــور همس کش

معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر نیــز گفــت: 
»صنعــت بــرق وظیفــه بزرگــي بــراي تربیــت 
نســل جدیــد و ارتبــاط سیســتماتیک بــا 
بیــن  ایــن  برعهــده دارد و در  دانشــگاه ها 
حلقــه  به عنــوان  مي تواننــد  انجمن هــا 
ــا  ــگاهي ب ــي و دانش ــز تحقیقات ــط مراک واس

باشــند«. صنعــت بــرق نقش آفریــن 
شــدن  محــدود  حقی فــام،  محمودرضــا 
فضــاي کســب و کار صنعــت بــرق را موجــب 
ــروي  ــرات ارزشــمند نی ــف و کاهــش اث تضعی
انســاني دانســت و تاکیــد کــرد: صنعــت بــرق 
به عنــوان زیرســاخت تمامــي زیرســاخت ها 
بــر پایــه نیــروي انســاني متمرکــز اســت و باید 
بــه لحــاظ فضــاي کســب و کار روح جدیــدي 
ــود و  ــده ش ــرق دمی ــي ب ــاي مهندس ــه فض ب
ــوتان  ــاالي پیشکس ــارب ب ــه تج ــه ب ــا توج ب
و  علمــي  حوزه هــاي  در  بــرق  صنعــت 
صنعتــي شــاهد ارائــه نقطــه نظــرات الزم بــه 
وزارت علــوم و صنعــت بــرق در ایــن خصــوص 

ــیم«. باش

منطقی کردن مصرف برق 
اولویت  وزارت نیرو

برق لرستان آماده دریافت 
پیشنهادات و انتقادات می باشد

نشانی: خرم آباد، کیو، بلوار والیت، بلوار حج 
کدپستی: 68177-83415 
تلفن: 5 - 06633228001 

نمابر: 06633201612
www.ledc.ir :نشانی اینترنتی



6
فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره هفتم - زمستان  97

پروژه هــای  فجــر  دهــه  ایــام  بــا  همزمــان 
شــدند. افتتــاح  بروجــرد  برق رســانی 

مدیــر شــبکه توزیــع بــرق بروجــرد در آییــن فتتــاح 
در  بروجــرد  شهرســتان  برق رســانی  پروژه هــای 
ــا،  ــر پروژه ه ــی از دیگ ــه نمایندگ ــر ب ــکن مه مس
برق رســانی  شــامل  پروژه هــا  »ایــن  گفــت: 
بــه روســتای »بیچــن«، نصــب پســت هوایــی 
۱۰۰ کیلــو ولــت آمپــر، اصــاح و بهینه ســازی 
ــاح و  ــی، اص ــت هوای ــو ول ــرق ۲۰ کیل ــبکه ب ش
بهینه ســازی کامــل شــبکه ۲۰ کیلــو ولــت هوایــی، 
احــداث شــبکه معابــر مســکن مهــر، احــداث معابــر 
ــه روی  ــس روب ــداث تران ــبکه، اح ــی ش ــت هوای پس
احــداث شــبکه های ورودی  پاســاژ »نیلوفــر« و 
ــاح  ــر افتت ــه فج ــبت ده ــه به مناس ــوده ک ــدان ب زن

ــدند«. ش
محمدعلــی خســروی افــزود: »بــرای تکمیــل و 
ــغ  ــرد مبل ــانی بروج ــروژه برق رس ــت پ ــاح هش افتت
ــه شــده  ــارد و ۷۴۰ میلیــون تومــان هزین یــک میلی

ــت«. اس
ــتاهای  ــا در روس ــن پروژه ه ــرد: »ای ــح ک وی، تصری
»بیچــون پاییــن«، »ســرنجه«، خیابــان »علــی 
ــرد، ورودی  ــر بروج ــکن مه ــرد، مس ــات« بروج بی
ــرا شــده  ــر« و ... اج ــدان بروجــرد، پاســاژ »نیلوف زن

ــت«.  اس

افتتاح چندین پروژه  
برق رسانی در بروجرد

ــت:  ــتان گف ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
لرســتان  در  روســتایی  برق رســانی  پــروژه   ۵۲«
»دارونــه«  روســتای  در  هم زمــان  به صــورت 

ــد«. ــاح ش ــله افتت سلس
بــه  برق رســانی  مراســم  در  خودنیــا  فریــدون 
ــروز  ــه ام ــه این ک ــاره ب ــا اش ــله ب ــتاهای سلس روس
رســانی  بــرق  طــرح   ۵۲ هم زمــان  به صــورت 
بــه روســتاهای لرســتان در روســتای »دارونــه« 
ــرای  ــت: »ب ــار داش ــود، اظه ــاح می ش ــله افتت سلس
برق رســانی بــه روســتای »دارونــه« شهرســتان 
ــه  ــار هزین ــان اعتب ــون توم ــز ۲۱۷ میلی ــله نی سلس

ــت«. ــده اس ش
ــاالی ۱۰  ــتای ب ــروز روس ــه ام ــان این ک ــا بی وی ب
ــود  ــله وج ــتان سلس ــرق در شهرس ــد ب ــوار فاق خان
نــدارد، تصریــح کــرد: »تنهــا یــک روســتای ۵ خانوار 
ــعی  ــه س ــم ک ــتان داری ــن شهرس ــرق در ای ــد ب فاق
ــود«. ــرق ش ــد از ب ــده بهره من ــال آین ــا س ــود ت می ش

ــته  ــال گذش ــه در س ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــا ب خودنی
ــه  ــانی ب ــرای برق رس ــار ب ــان اعتب ــارد توم ۸ میلی
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــه ش ــتان هزین ــتاهای اس روس
»هم چنیــن امســال نیــز ۱۵ میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای ایــن حــوزه اختصــاص دادیــم ، چراکــه 
ــت  ــه مناطــق محــروم در اولوی ــم خدمــت ب معتقدی

ــد«. ــرار دارن ــا ق کاری م

5۲ پروژه برق رسانی روستایی 
در لرستان افتتاح شد

ــه اي  ــرق منطق ــي شــرکت ب نشســت شــوراي پایای
ــرداري  ــت بهره ب ــي وضعی ــور ارزیاب ــر به منظ باخت
بــرق،  توزیــع  فــوق  و  توزیــع  شــبکه های 
برنامه ریــزي جهــت بهبــود قابلیــت اطمینــان، 
ــي  ــن بررس ــبکه و هم چنی ــاخص هاي ش ــود ش بهب
ــرکت هاي  ــران ش ــور مدی ــا حض ــد ب ــت تولی وضعی
ــدان و  ــزي و هم ــتان، مرک ــتان هاي لرس ــع اس توزی
شــرکت هاي مدیریــت تولیــد بــرق شــازند و شــهید 

همــدان  مفتــح 
آمادگــي  جهــت 
پیــک  مناســب 
 ۹۸ ســال  بــار 
باختــر  بــرق  در 

ــد. ــزار ش برگ
شــوراي  رئیــس 
بــرق  پایایــي 
ایــن  در  باختــر 
اظهــار  جلســه 
داشــت: »هــدف 

از پایایــي شــبکه توســعه فرهنــگ تامیــن و حفــظ 
پایایــي شــبکه بــرق کشــور و نیــز تحقــق عملکــرد 
مطلــوب مجموعــه شــرکت هاي ذي ربــط، افزایــش 
هماهنگــي و انســجام بــراي اســتفاده از کلیــه 
ظرفیت هــا و تمهیــدات الزم  به منظــور تامیــن 
نیــاز مصــرف و حفــظ پیوســتگي و کیفیــت خدمــات 
ــرو و  ــه ۹۸ وزارت نی ــداف برنام ــق اه ــرق و تحق ب

اســت«. توانیــر 
فرهــاد شــبیهي، پایــداري شــبکه در ارائــه خدمــات 
ــزود:  ــت و اف ــرق دانس ــت ب ــي صنع ــن اساس را رک
»بــرق در جریــان زندگــي روزمــره، ســامت، 
ــه  ــور و منطق ــردم، کش ــاد م ــاه و اقتص ــت، رف امنی
ــار  ــدگان انتظ ــوده و مصرف کنن ــذار ب ــیار اثرگ بس

دارنــد خدمــات بــرق به طــور مســتمر و پایــدار 
ــود«. ــه ش ارائ

ــدي ارکان  ــه ج ــرورت توج ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
جامعــه بــه مدیریــت مصــرف گفــت: »آگاه ســازي و 
اطــاع رســاني در زمینــه مدیریــت مصــرف، تنظیــم 
نــرخ تعرفــه بــراي مشــترکان بــد مصــرف و تدویــن 
ــتگاه هاي  ــت دس ــور رعای ــب به منظ ــن مناس قوانی
ــه  ــرف بهین ــي در مص ــاي عموم ــي و نهاده اجرای
انــرژي و اســتفاده 
راهکارهــاي  از 
یقي  تشــو
جهــت  در 
جابه جایــي و یــا 
پیــک  کاهــش 
مصــرف ضــروري 

اســت«.
ــا تاکید  ــبیهی ب ش
حساســیت  بــر 
ي  یــر یت پذ و ر
در حــوزه توزیــع گفــت: »الزم اســت معاونــان 
منطقــه اي  بــرق  شــرکت هاي  بهره بــرداري 
تــا  باشــند  بــا یک دیگــر هماهنــگ  توزیــع  و 
کنترل پذیــري  در  بتواننــد  توزیــع   شــرکت هاي 
کامــل نســبت بــه مشــترکان یــک مــگاوات و 
باالتــر حــوزه خــود و دســتگاه هاي اجرایــي و 

کننــد«. اقــدام  پرمصــرف  مشــترکان 
در ایــن جلســه مدیــران عامــل شــرکت هاي توزیــع 
همــدان، لرســتان و مرکــزي و مدیــران عامــل 
شــرکت هاي مدیریــت تولیــد شــازند و شــهید 
ــت  ــزارش از وضعی ــه گ ــن ارائ ــدان ضم ــح هم مفت
ــال ۹۷،  ــک س ــش در پی ــت پوش ــرکت هاي تح ش

ــد. ــه کردن ــود را ارائ ــده خ ــال آین ــاي س برنامه ه

باحضور مدیران شرکت هاي توزیع لرستان، مرکزي و همدان؛

نشست تخصصي شوراي پایایي شبكه برق منطقه اي باختر برگزار شد

پیشــرفت  و  رفاهیــات  ســطح  افزایــش  بــا 
خانوارهــای  تقریبــی  برابــری  و  تکنولــوژی 
روســتایی و شــهری در میــزان اســتفاده از 

تجهیــزات و وســایل برقــی و به طبــع 
به طــرز  انــرژی  مصــرف  آن 

ــه  چشــم گیری افزایــش یافت
و  ســاخت  طرفــی  از  و 

و  اصولــی  ســازهای 
ــی و گســترش  غیراصول
شــهرها و روســتاها نیــز 
دلیلــی بــرای توســعه و 
شــبکه های  تقویــت 
ــت. ــده اس ــرق گردی ب

بــرق  مدیرعامــل       
ــتا  ــن راس ــتان در ای لرس

اظهــار داشــت: »افزایــش 
مصــرف انــرژی، شــرکت های 

توزیــع را بــا چالــش بزرگــی روبــه رو 
ــی  ــتی تمام ــاً بایس ــت و طبیعت ــرده اس ک

تــا  گردنــد  تقویــت  ترانس هــا  و  شــبکه ها 
ــود«. ــرآورده ش ــردم ب ــارات م انتظ

فریــدون خودنیــا گفــت: »تعــداد زیــادی از 
ــی و شــمالی و  مشــترکان مناطــق خــاوه جنوب
ــل  ــان به دلی ــتان دلف ــع شهرس ــواری از تواب چ
ــف  ــکل ضع ــا مش ــرژی ب ــرف ان ــش مص افزای
ولتــاژ مواجــه شــده بودنــد کــه بــا بررســی های 
انجــام شــده و مهندســی و برنامه ریــزی در 
ــول  ــه ط ــد ب ــط جدی ــک خ ــداث ی ــدد اح ص
30 کیلومتــر بــرای تقویــت انــرژی تحویلــی بــه 

ــم«. ــوق برآیی ــترکین ف مش
    وی بــا بیــان این کــه بــا توجــه بــه بازدیدهــا 
پســت  از  مســیر  کوتاه تریــن  بررســی ها  و 
230 کیلوولــت گریــن تــا مناطــق یادشــده 
مناطــق  و  و صخره هــا  کوه هــا  میــان  در  را 
ــی  ــر طراح ــول 30 کیلومت ــه ط ــور ب صعب العب

ــی  ــرد: »موانع ــح ک ــم، تصری ــداث نموده ای و اح
بــر ســر راه احــداث شــبکه فــوق وجــود داشــت 
ــان  ــود معارض ــه وج ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ک
کشــاورزی منطقــه اشــاره نمــود کــه 
اخــذ مجــوز از اداره راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای نیــز از 
اقداماتــی بــود کــه بــرای 
خــط  ایــن  احــداث 

ــد«. کســب ش
مدیریــت  ادامــه  در 
بــرق  توزیــع 
نورآبــاد  شهرســتان 
ارائــه  ضمــن  نیــز 
پــروژه  مشــخصات 
اظهــار داشــت: »بــرای 
 3 فــوق  شــبکه  احــداث 
میلیــارد تومــان هزینــه گردیــده 
ــبکه های  ــداری ش ــش پای ــه افزای ک
ــته  ــال داش ــده را به دنب ــر ش ــق ذک ــرق مناط ب

ســت«. ا
فخرالدیــن حســن پوریان بــا بیــان این کــه 
ــن  ــاه تعیی ــروژه 4 م ــرای پ ــان اج ــدت زم م
ــدم  ــورت ع ــت: »در ص ــد، گف ــی گردی و اجرای
ــش  ــاً کاه ــدت قطع ــن م ــن ای ــود معارضی وج

می یافــت«.
ــش  ــه کاه ــاد در ادام ــرق نورآب ــع ب ــر توزی مدی
ضعــف ولتاژ مناطــق یادشــده، افزایــش پایداری 
شــبکه های مســیر فــوق، افزایــش قابلیــت 
ــن  ــی مطمئ ــرژی تحویل ــل و ان ــد غیرعام پدافن
بــه مشــترکین را از نتایــج اجــرای پــروژه، 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: »خوش بختانــه 
افزایــش میــزان رضایت منــدی حــدود 6 هــزار 
ــن  ــق از بهتری ــن مناط ــتایی در ای ــوار روس خان

دســتاوردهای اجــرای طــرح می باشــد«.

احداث شبكه تامین پایداری منطقه خاوه جنوبی



ــزی و اقتصــادی  ــت برنامه ری ــاله توســط معاون هرس
وزارت نیــرو بررســی شــاخص های توســعه فــن آوری 
ــت  ــرکت های صنع ــه ش ــن مجموع ــات در بی اطاع

ــد. ــرق کشــور انجــام و انتشــار می یاب آب و ب
ــن  ــتان در ای ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــرکت  ــه ش ــت: »خوش بختان ــار داش ــوص اظه خص
شــاخص های  نظــر  از  لرســتان  بــرق  توزیــع 
توســعه دولــت الکترونیــک و ارائــه آنایــن خدمــات 
ســازمانی بــا تــاش و پشــتکار و نــوآوری و داشــتن 
و  فــن آوری  دفتــر  کارکنــان  جدیــد  ایده هــای 
اطاعــات و ارتباطــات؛ موفــق عمــل نمــوده و مقــام 
ــر را در ســطح وزارت نیــرو کســب کــرده اســت«. برت

ــت  ــعه دول ــه توس ــان این ک ــا بی ــا ب ــدون خودنی فری
اهــداف،  تحقــق  جهــت  در  بایــد  الکترونیــک 
ــد،  ــام اداری باش ــاح نظ ــع و اص ــای جام برنامه ه
ــریع و  ــات س ــه خدم ــودن و ارائ ــه روز ب ــت: »ب گف
ــات و از شــاخص های  ــه از ضروری ــه جامع ــن ب آنای

مهــم توســعه دولــت الکترونیــک می باشــد«.
وی بــا اشــاره بــه این کــه بــا توجــه بــه سیاســت های 
دســتگاه های  نمــودن  الکترونیکــی  در  دولــت 
اجرایــی، پاســخ گو بــودن ســازمان ها بــه مــردم 
ــان  ــی آس ــرط الزم دسترس ــت و ش ــل اس ــک اص ی
ــایت های  ــق س ــات از طری ــه خدم ــه ارائ ــردم ب م
رســمی و دفاتــر پیشــخوان دولــت و دفاتــر خدمــات 
الکترونیکــی می باشــد، تصریــح کــرد: »توســعه 
دولــت الکترونیــک و هوشمندســازی ســازمان ها 
و اصــاح نظــام اداری از شــاخص های اصلــی و 
مبنــای خدمات رســانی در خــور نظــام مقــدس 

ــت«. ــامی اس ــوری اس جمه
و  اطاعــات  فنــاوری  دفتــر  مدیــر  ادامــه  در 
ــزرگ  ــت ب ــن موفقی ــز در خصــوص ای ــات نی ارتباط
ــزار،  ــت خدمت گ ــدف دول ــام ه ــار داشــت: »تم اظه
ارائــه بهتریــن خدمــات بــا باالتریــن کیفیــت و 
ایجــاد بســتر مناســب بــرای دسترســی آســان آحــاد 
جامعــه در بهره بــرداری از خدمــات الکترونیکــی 
کــه  می باشــد  اداری  و  اجرایــی  دســتگاه های 
موفقیت هــای فراوانــی در ایــن زمینــه به دســت 

ــت«. ــده اس آم
خدمــات  این کــه  بیــان  بــا  رباطــی  کــورش 
الکترونیــک تعامــل بیــن ارائه دهنــده خدمــت و 
ــه  ــی عرض ــورت اینترنت ــه به ص ــوده ک ــتری ب مش

ــورت  ــات به ص ــه خدم ــریع در ارائ ــدف آن تس و ه
غیرحضــوری اســت، گفــت: »ایجــاد دسترســی 
آســان بــه خدمــات وزارت نیــرو بــا گســترش 
تــاش  نتیجــه  الکترونیکــی  جایگاه هــای 
ــات  ــاوری اطاع ــر فن ــان دفت ــانه کارکن سخت کوش
شــرکت توزیــع بــرق اســتان می باشــد کــه جــا دارد 
ــزی و  ــی و برنامه ری ــت مهندس ــل، معاون از مدیرعام
کارکنــان خــدوم ایــن دفتــر تقدیــر و تشــکر نمــوده 

ــرق  ــت ب ــه صنع ــزرگ را ب ــن افتخــار ب و کســب ای
ــم«. ــک بگوی ــه تبری ــتان صمیمان اس

وی در ادامــه بــه مزایــای ارائــه خدمــات الکترونیکــی 
اشــاره کــرد و آن هــا را بــه شــرح ذیــل بیــان نمــود: 
»کاهــش محســوس مراجعــه حضــوری اربــاب 
رجــوع، ماشــینی و الکترونیکــی کــردن فعالیت هــای 
ــیدن  ــرعت بخش ــرای س ــی ب ــراری اداری و مال تک
ــی  ــود کارای ــدگان، بهب ــه مراجعه کنن ــخ گویی ب پاس
ــورد  ــای بی م ــش تردده ــازمان، کاه ــره وری س و به
شــهری و ترافیــک، کاهــش قیمــت تمام شــده 
خدمــات اداری، افزایــش ســرعت و دقــت رســیدگی 
ــوع،  ــاب رج ــت ارب ــب رضای ــردم و جل ــور م ــه ام ب
دسترســی ســریع، آســان و به موقــع مــردم بــه 
ــای  ــام روزه ــاز در تم ــات موردنی ــات و خدم اطاع
هفتــه، افزایــش ســامت اداری، کاهــش فســاد 
ــای اداری و  ــازی فرآینده ــق شفاف س اداری از طری
ســازمانی، بی نیــازی اربــاب رجــوع از پیگیــری امــور 

ــتان و ...«. ــز اس ــود در مرک خ

ــال  ــه در پورت ــل ارائ ــات قاب ــان خدم ــی در پای رباط
ــود:  ــوان نم ــل عن ــرح ذی ــه ش ــتان را ب ــرق لرس ب
ــرق،  ــوض ب ــی قب ــت الکترونیک ــت و پرداخ »دریاف
خدمــات الکترونیکــی مشــترکین، واگــذاری انشــعاب 
آمپــر، افزایــش یــا کاهــش آمپــراژ، اصــاح ســرویس 
ــی، جمــع آوری موقــت  ــر مــکان داخل انشــعاب، تغیی
ــع  ــب و قط ــور، نص ــش کنت ــعاب، آزمای ــم انش و دائ
آمپــری،  انشــعاب  ادغــام  و  تفکیــک  انشــعاب، 

اصــاح نــام و آدرس، صــدور فیــش قطــع و وصــل، 
صــدور قبــض المثنــي، تغییــر نــام و تعرفــه، تســویه 
ــت،  ــرق موق ــذاری ب ــاب، واگ ــی صورت حس و بررس
پرداخــت،  و  صورت حســاب  و  مصــارف  ســوابق 
به صــورت  شــکایات  پیگیــري  و  ثبــت  امــکان 
الکترونیــک  خدمــات  ســامانه  الکترونیــک، 
صنعــت بــرق، شناســنامه خدمــات الکترونیکــی 
شــامل اطاعــات خدمــات، شناســنامه خدمــت 
ــوری  ــات غیرحض ــت، خدم ــام خدم ــل انج و مراح
دفاتــر پیشــخوان، پرســش هاي متــداول، ارائــه 
ــایت،  ــق س ــات از طری ــي خدم ــاي الکترونیک فرم ه
ســامانه اطاعــات پرســنل، ارتبــاط کامــل بــا کلیــه 
بانک هــای اطاعاتــی )جهــت ثبــت اطاعــات، 
ــا در  ــات بانک ه ــری از اطاع ــش و گزارش گی نمای
ــا،  ــه بانک ه ــال ب ــا )اتص ــت داده ه ــال(، مدیری پورت
ثبــت، نمایــش و اطاعــات(، ارتبــاط مــدام صفحــات 
کاربــران بــا یک دیگــر و ســرور، مناقصــه، مزایــده و 
ــر و...«. ــایت های دیگ ــا س ــال ب ــت اتص ــی، قابلی آگه
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ــا  ــاد ب ــتان خرم آب ــرق ۱ شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــاز  ــر ف ــنایی معاب ــکل روش ــع مش ــه رف ــاره ب اش
ــار  ــد، اظه ــاری کمالون ــر ۷۵ هکت ــکن مه ۲ مس
ــر شــبکه  ــا احــداث ۵ هــزار و ۵۰۰ مت داشــت: »ب
گــرد  بتونــی  پایه هــای  بــا  معابــر  روشــنایی 
ــر  ــراغ معاب ــتگاه چ ــب ۲۶۰ دس ــری و نص ۱۲ مت
۱۵۰ وات و بــا اعتبــاری بالغ بــر ۳۱۰۰ میلیــون 
ریــال نســبت بــه تامیــن روشــنایی بلوارهــای ایــن 

محــدوده اقــدام و موجبــات رضایت منــدی 
ــد«. ــم ش ــترکان فراه مش

ــد  ــا بیــان این کــه رون مهــران امیــری ب
ــل  ــال تکمی ــته و در ح ــه داش کار ادام
فعالیت هــای  ســایر  بــه  می باشــد، 
ــا را  ــرد و آن ه ــاره ک ــده اش ــام ش انج
بــه شــرح ذیــل عنــوان نمــود: »جهــت 

تعــداد ۷۸۰  رفــاه حــال همشــهریان 
ــر ۳۵، ۵۰، ۷۰ و ۱۵۰  ــراغ معاب ــتگاه چ دس

ــال  ــون ری ــر ۲۷۰۰ میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب وات ب
ــف شــهر و روســتای تحــت نظــر  ــاط مختل در نق

ــد«. ــب گردی ــت نص ــن مدیری ای
وی ادامــه داد: »عــاوه بــر آن بــا مســاعدت 
ــتگاه  ــداد ۳۰۰ دس ــع تع ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــر  ــت معاب ــر ۵۰، ۷۰ و ۱۵۰ وات جه ــراغ معاب چ
شــهری و روســتایی بیران شــهر و تعــداد ۳۰۰ 
ــر ۵۰، ۷۰ و ۱۵۰ وات جهــت  دســتگاه چــراغ معاب
شــهر و روســتاهای زاغــه در مجمــوع بــا اعتبــاری 
بالغ بــر ۳۲۰۰ میلیــون ریــال نصــب شــده اســت«

ــا بیــان این کــه ایــن مدیریــت  امیــری در ادامــه ب

اقــدام بــه احــداث ۴۱۰۰ متــر شــبکه ۲۰ کیلوولــت 
ــتاهای  ــرق روس ــن ب ــدن تامی ــم ش ــت فراه جه
ــه در سپیددشــت  ــوچ کک و تــل چول ــار، پ دره  چن
نمــوده، افــزود: »ایــن مهــم اعتبــاری بالغ بــر 

ــته اســت«. ــه داش ــال هزین ــون ری ۲۴۰۰ میلی
توزیــع  بــرق ۱ شهرســتان مدیــر 

ــاد ســایر اقدامــات مدیریــت تحــت امــرش  خرم آب
متــر   ۵۱۰۰ »احــداث  برشــمرد:  این گونــه  را 
ــف  ــاط مختل ــی نق ــف هوای ــار ضعی ــبکه فش ش
ــاری  ــا اعتب ــر ب ــکن مه ــتایی و مس ــهری، روس ش
احــداث ۱۵۰۰  ریــال-  میلیــون  بالغ بــر ۲۵۰۰ 
متــر شــبکه فشــار ضعیــف زمینــی مســکن مهــر 
ــع  ــال_ رف ــون ری ــر۱۱۰۰ میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب ب
ــردارآباد و  ــتاهای س ــاژ روس ــف ولت ــکل ضع مش

ــت  ــس ۱۰۰ کیلوول ــب ۲ تران ــا نص ــیف آباد ب س
ــت  ــبکه ۲۰ کیلوول ــر ش ــداث ۴۷۵ مت ــر و اح آمپ
بــا اعتبــاری بالغ بــر ۶۰۰ میلیــون ریال_رفــع 
ــتان  ــگاه لرس ــطح دانش ــع غیرهم س ــکل تقاط مش
ــر شــبکه  ــا احــداث ۵۰۰ مت ــد ب در منطقــه کمالون
۲۰ کیلوولــت بــا اعتبــاری بیــش از ۱۷۰۰ میلیــون 
ریــال_ رفــع مشــکل ســاکنین منــازل فرهنگیــان 
واقــع در بــاغ کشــاورزی خرم آبــاد بــا نصــب یــک 
ــرو  ــت آمپ ــی ۱۰۰ کیلوول دســتگاه پســت هوای
کیلوولــت  متــر شــبکه ۲۰  احــداث ۶۰ 
ــا  ــف ب ــار ضعی ــبکه فش ــر ش و ۲۹۰ مت
ــال_  ــون ری ــر ۷۰۰ میلی ــاری بالغ ب اعاب
ــهر  ــو ش ــتای تاج ــه روس ــانی ب برق رس
ــد )د(  ــارات بن ــتفاده از اعتب ــا اس ــه ب زاغ
 ۲۰ شــبکه  متــر   ۴۵۰ احــداث  بــا 
کیلوولــت و نصــب یــک دســتگاه ترانــس 
شــبکه  متــر  و ۱۰۰  آمپــر  کیلوولــت   ۲۵
ــر ۷۰۰ میلیــون  ــا اعتبــاری بالغ ب فشــار ضعیــف ب
ریــال_ شناســایی و جمــع آوری ۵۸ فقــره انشــعاب 
ــا وصــول  ــه مجــاز ب ــا ب ــل آن ه غیرمجــاز و تبدی
ــه  ــوان خســارت ب ــال به عن ــون ری ــغ ۹۱۰ میلی مبل
ــایی و اصــاح  ــی_ شناس ــه مصرف ــبکه و هزین ش
اندازه گیــری  لــوازم  دارای  فقــره مشــترک   ۴۳
ــعاب  ــره انش ــداد ۵۶۸ فق ــذاری تع ــوب_ واگ معی
خانگــی، عمومــی، کشــاورزی، صنعتــی و تجــاری 
و هم چنیــن نصــب ۱۰ عــدد اسپیســر بــرروی 
مختلــف  فیدرهــای  متوســط  فشــار  شــبکه 

خاموشــی ها«. کاهــش  به منظــور 
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در پــي بومي ســازي سیســتم تســت رله هــاي 
دفتــر  بــا همــکاري  پســت هاي دی ســی اس 
ــر و دانشــگاه  ــن آوري توانی ــات و توســعه ف تحقیق
ــز-  ــت غیرمتمرک ــرح »تس ــر، ط ــي امیرکبی صنعت
دی ســی اس  پســت هاي  رله هــاي  هم زمــان 
کشــور« به عنــوان طــرح پژوهشــي برگزیــده 
و  معرفــي  علــوم  وزارت  ســوي  از   ۹۷ ســال 
ــول  ــتن محص ــت سرگذاش ــا پش ــز ب ــن تجهی ای
اقبــال  بــا  بین المللــي  ســازنده  معتبرتریــن 
شــرکت هاي بــرق منطقــه اي مواجــه شــد و 
ــاي پژوهشــي  ــژه قرارداده ــوان دســتاورد وی به عن
ــي  ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــا دانش ــا ب وزارتخانه ه

ــت. ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی م
ــن آوري  ــعه ف ــات و توس ــر تحقیق ــرکل دفت مدی
کار  و  ســاز  ســخنانی  طــی  توانیــر  شــرکت 
ــگاه  ــرق و دانش ــت ب ــي صنع ــکاري پژوهش هم
را از طریــق ارســال پیشــنهادهاي تحقیقاتــي 
)پروپــوزال( از طریــق محقــق بــه شــرکت توانیــر 
و داوري از ســوي خبــرگان صنعتــي و اســاتید 
ــئله  ــن مس ــت: »ای ــرد و گف ــوان ک ــگاه عن دانش
ــش  ــه پژوه ــه کمیت ــب ب ــت تصوی ــه جه در ادام
ــور  ــا حض ــال و ب ــر ارس ــرکت توانی ــاوري ش و فن
ــه  ــر و اعضــاي کمیت ــرکت توانی ــل ش مدیرعام
ــد  ــل عق ــب، وارد مراح ــس از تصوی ــي و پ بررس

مي شــود«. قــرارداد 
سیدمســعود تقوایــي، تصریــح کــرد: »پروژه تســت 
پســت هاي  رله هــاي  همزمــان  غیرمتمرکــز- 
دی ســی اس کشــور نیــز بــه همیــن ترتیــب ســال 
ــراي  ــر ب ــي امیرکبی ــگاه صنعت ــوي دانش ۹۲ از س
ــر تعریــف شــد و پــس از تصویــب،  شــرکت توانی
جهــت اجــرا بــه تیــم محققــان ارجــاع و پــس از 
ــتقبال  ــید و اس ــام رس ــه اتم ــال ب ــه س ــدود س ح
از  رضایــت  و  منطقــه اي  بــرق  شــرکت هاي 

ــت«. ــراه داش ــتم را به هم ــرد سیس عملک
ــوان یکــي از پروژه هــاي  ــروژه را به عن ــن پ وی ای
خــوب صنعــت بــرق و از مصادیــق خــود اتکایــي 
ــي و  ــاد مقاومت ــت هاي اقتص ــر در سیاس موردنظ
ــرد  ــي ک ــور معرف ــل کش ــاخت داخ ــت از س حمای
و گفــت: »بــا توجــه بــه قابلیــت رقابــت بــا 
محصــوالت خارجــي، در اکثــر شــرکت هاي بــرق 
ــرداري اســت و عــاوه  منطقــه اي در حــال بهره ب
بــر تســت رله هــاي پســت هاي دی ســی اس 
ــت  ــادر اس ــان، ق ــز و همزم ــورت غیرمتمرک به ص
ــرق را  ــت ب ــود صنع ــاي موج ــواع رله ه ــت ان تس

انجــام دهــد«.
تقوایــی تیــم محقــق پــروژه را مشــتمل بــر 
محققــان و اســاتید دانشــگاه صنعتــي امیرکبیــر و 
ــه  ــرد ک ــي ک ــو معرف ــان وبک ــش بنی ــرکت دان ش
ــرق  ــرکت هاي ب ــه در ش ــورت اولی ــر به ص پیش ت
ــا  ــًا ب ــران انجــام و نهایت ــه اي ســمنان و ته منطق
ــت«. ــر نشس ــه ثم ــر ب ــرکت توانی ــاي ش حمایت ه

ریاســت  فــن آوري  و  علمــي  معاونــت  وی، 
جمهــوري و وزارت نیــرو را از حامیــان اصلــي 
ایــن پــروژه ملــي عنــوان کــرد و نقــش حمایتــي 
شــرکت توانیــر را در ابعــاد معنــوي و فنــي مــورد 

ــرار داد. ــه ق توج
ــن آوري  ــعه ف ــات و توس ــر تحقیق ــرکل دفت مدی
شــرکت توانیــر اولویــت اول دفتــر تحقیقــات 
ــل  ــزات داخ ــاخت تجهی ــت از س ــر را حمای توانی
بــرق  صنعــت  مصــرف  موردنیــاز  و  کشــور 
براســاس اســتانداردهاي معتبــر عنــوان کــرد.

بومي سازي سیستم تست 
رله هاي حفاظتي شبكه برق



نشانی: خرم آباد، کیو، بلوار والیت، بلوار حج - کدپستی: 68177-83415 
تلفن: 5 - 06633228001 

نمابر: 06633201612
www.ledc.ir :نشانی اینترنتی

فصل نامه خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره هفتم - زمستان  97

8
صاحب امتیاز: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

مدیرمسئول: مهندس فریدون خودنیا
سردبیر: مجید امرایی 

جمع آوری اطالعات و اخبار: مجید کوشکی
سرویس عکس: حسین پزشک پور

با همکاری و مشارکت 
انجمن مهندسین برق 

و الکترونیک ایران
شاخه لرستان
LBIAEEE


