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انرژی خورشیدی، راهکار توسعه  پایدار

ــع  ــی از مناب ــید یک خورش
تامیــن انــرژی رایــگان، 
ــرات  ــاری از اث ــاک و ع پ
ــی  ــت محیط ــرب زیس مخ

ــت. اس
طبــق آخریــن برآوردهــای 
ــع  ــن منب ــر ای رســمی، عم
 14 از  بیــش  انــرژی 

ــت. ــال اس ــارد س میلی
 4/2 ثانیــه  هــر  در 

ــرژی تبدیــل  ــه ان میلیــون تــن از جــرم خورشــید ب
می شــود. بــا توجــه بــه جــرم خورشــید کــه حــدود 
ــره  ــن ک ــن اســت، ای ــر جــرم زمی ــزار براب 3333 ه
نورانــی را می تــوان به عنــوان منبــع عظیــم انــرژی 

ــاب آورد. ــه حس ــده ب ــال آین ــارد س ــا 55 میلی ت
ــوان  ــد به عن ــیدی می توان ــرژی خورش ــتفاده از ان اس
راهــکاری بــرای رســیدن بــه یــک توســعه ی پایــدار 
مطــرح باشــد. نصــب پنل هــای خورشــیدی در 
ــر  ــیار مؤث ــی بس ــرق مصرف ــای ب ــش هزینه ه کاه
اســت و نه تنهــا هزینه هــا را پاییــن مــی آورد، بلکــه 
بــه میــزان قابــل توجهــی دی اکســیدکربن هــوا را 

ــد. ــش می ده کاه
ــوخت  ــید س ــرژی خورش ــت، ان ــد گف ــر بای در آخ
ــر  ــاک و تجدیدپذی ــرژی پ ــن ان ــت و ای ــده اس آین
اســت؛ به عــاوه در کشــور زیبــای مــا کــه آفتــاب 

ــد. ــه می باش ــه صرف ــیار ب ــادی دارد، بس زی

خورشید در این جا هدر می رود؛
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و  صنعــت  در  غیرعامــل  پدافنــد  نقــش  همایــش 
ــرق  ــران ب ــور مدی ــا حض ــرق ب ــع ب ــتم های توزی سیس
اســتان، فرماندهــان ســپاه پاســداران، بســیج مهندســی 
و کارکنــان پدافنــد غیرعامــل در ســالن همایــش 

شــد. برگــزار  خرم آبــاد  آموزش وپژوهــش 
مدیرعامــل بــرق لرســتان بــا اشــاره بــه این کــه 
در ایــن همایــش از اســاتید و کارشناســان دعــوت 
ــبکه را  ــی ش ــت فیزیک ــکات الزم در حفاظ ــا ن ــده ت ش
ــزاری  ــدف از برگ ــت: »ه ــار داش ــد، اظه ــریح کنن تش
ایــن همایــش آشــنایی پرســنل فعــال در صنعــت بــرق 
ــا  ــم ب ــا در نهایــت بتوانی ــد غیرعامــل اســت ت ــا پدافن ب
ــع  ــرکت توزی ــه ش ــی ک ــا و خطرات ــایی تهدیده شناس
ــا را از  ــد آن ه ــد می کن ــایبری تهدی ــر س ــرق را از نظ ب

ــم«. ــن کنی ــب ایم ــای مناس ــق راه کاره طری
فریــدون خودنیــا بــا تاکیــد بــر اهمیــت و نقــش پدافنــد 
ــن  ــزی و آمادگــی در ای غیرعامــل و ضــرورت برنامه ری
ــایی  ــرق، شناس ــوزه ب ــا ح ــنایی ب ــت: »آش ــه گف زمین
خطــرات و تهدیــدات شــرکت از نظــر فیزیکــی و 
ــن همایشــی  ــه چنی ــر آن داشــت ک ــا را ب ــایبری، م س

ــم«. ــزار نمایی را برگ
ــاز  ــورد نی ــرق م ــن ب ــرای تامی ــه ب ــان این ک ــا بی وی ب
در زمــان بحــران، چنــد نیــروگاه گازی در اســتان ایجــاد 
ــی  ــرق در زندگ ــرد: »نقــش ب ــح ک شــده اســت، تصری
ــرق  ــت ب ــوده و صنع ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــردم بس م
ــل  ــد غیرعام ــث پدافن ــن مباح ــی از مهم تری ــه نوع ب
ــات  ــاخت ها، خدم ــیاری از زیرس ــه بس ــد، چراک می باش

و ســرویس دهی ها متأثــر از بــرق اســت«.
خودنیــا رعایــت الزامــات پدافنــد غیرعامــل را در حــوزه 
ضــروری  امــری  را  احــداث  و  توســعه  طرح هــای 
ــات  ــن الزام ــت ای ــرد: »رعای ــان ک ــتند و خاطرنش دانس
ــرای  ــر اســاس تهدیــدات روز ب و به روزرســانی آن هــا ب
پیش بینــی و پیشــگیری از خســارات وارده بســیار مهــم 

می باشــد«.

گفتنــی اســت، در همیــن راســتا و بــه منظــور آمادگــی 
هرچــه بیش تــر در مواجهــه بــا بحــران، جلســه پدافنــد 
غیرعامــل در شــرکت توزیــع بــرق لرســتان و بــا حضــور 

اعضــای کمیتــه برگــزار شــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان در ایــن 
ــی  ــدام مل ــن اق ــمردن ای ــمند ش ــن ارزش ــت ضم نشس
ــد غیرعامــل،  ــی در پدافن اظهــار داشــت: » هــدف اصل
ــازمان ها و  ــژه س ــه به وی ــاد جامع ــی آح ــی تمام آمادگ
ــی  ــرای کاهــش خســارات جان ــی ب دســتگاه های اجرای

ــت«. ــور اس ــطح کش ــی در س و مال
ــتراتژی  ــه اس ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــا ب ــدون خودنی فری
ــیب پذیری  ــش آس ــای کاه ــه معن ــل ب ــد غیرعام پدافن
در مواقــع بحــران بــا بهره گیــری از اقدامــات مدیریتــی 
ــی و  ــه ی مل ــک وظیف ــن ی ــرد: »ای ــح ک ــت، تصری اس
انســانی اســت کــه همــواره در جهــت مقابلــه بــا بحــران 

آمادگــی کامــل داشــته باشــیم«.
ــه اهــداف موردنظــر در  ایــن مقــام مســئول رســیدن ب

ــی  ــیار طوالن ــل را مســیری بس ــد غیرعام ــه پدافن مقول
و  خردجمعــی  از  »بایــد  داشــت:  اظهــار  و  خوانــد 
ــه ی اهــداف  ــردم و ســازمان ها جهــت ارائ همــکاری م
ــران  ــا بح ــه ب ــای مقابل ــن راهکاره ــردی و تدوی راهب
اســتفاده شــود تــا ایــن مســیر را بــه خوبــی طــی نمــوده 
و کشــور را از هرگونــه بحــران و گزنــد احتمالــی نجــات 
ــاس  ــع حس ــارات در مواق ــن خس ــاهد کمتری داده و ش

ــیم«. باش
خودنیــا بــا تأکیــد بــر پراهمیــت بــودن پدافنــد 
غیرعامــل، اضافــه کــرد: »به رغــم آشــنایی ســازمان ها 
ــد  ــد پدافن ــول و قواع ــا اص ــی ب ــتگاه های اجرای و دس
ــار  ــه اقش ــه کلی ــت ک ــوان گف ــم نمی ت ــل بازه غیرعام
ــن  ــد و ای ــل دارن ــنایی کام ــه آش ــن مقول ــا ای ــه ب جامع
می طلبــد کــه در ایــن راســتا بــا فرهنگ ســازی و 
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و افزایــش ســطح 
رســانه های  طریــق  از  خصوصــأ  مــردم  آگاهــی 
عمومــی، برنامه ریزی هــای جامــع و مــدون داشــته 

ــیم«. باش
ــع عظیــم،  ــادآوری مناب ــا ی ــرق لرســتان ب مدیرعامــل ب
ــودن  ــی ب ــن سوق الجیش ــی و هم چنی ــرایط جغرافیای ش
کشــور کــه همــواره مــورد طمــع دشــمنان بــوده 
ــوری  ــه جمه ــی ک ــرد: »از زمان ــان ک ــت، خاطرنش اس
اســامی روی کار آمــد و دســت ایــادی غــرب و 
شــرق را از رســیدن آن هــا بــه اهدافشــان کوتــاه نمــود، 
خطــر همــواره در کمیــن اســت و دشــمنان بــه دنبــال 
ــا  ــد ســرمایه مملکــت م ــا بتوانن ــی هســتند ت روزنه های

ــد«. ــاراج ببرن ــه ت را ب
ــرق  ــوزه ب ــه در ح ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــان ب وی در پای
ــر دوش همــه ی مــا مــی باشــد،  وظیفــه ی ســنگینی ب
ــرژی  اســت،  ــرق زیرســاختی ترین ان ــرژی ب ــت: »ان گف
لــذا الزامــأ بایســتی دســتورالعمل های وزارت نیــرو 
ــت  ــتگاه ها رعای ــردم و دس ــط م ــه توس ــن زمین در ای

ــود«. ش
در ادامــه معاونــت بهره بــرداری و دبیــر کمیتــه پدافنــد 
ــتان در  ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــل ش غیرعام
ســخنانی اظهــار داشــت: »وظیفــه بــر مــا حکــم 
ــق  ــی از طری ــل و جامع ــانی کام ــاع رس ــد اط می کن
ــل در  ــد غیرعام ــه پدافن ــی در هفت ــانه های عموم رس
ــئوالن را  ــردم و مس ــم و م ــام دهی ــتان انج ــطح اس س
ــی  ــای احتمال ــا بحران ه ــه ب ــرق و مقابل ــوزه ی ب در ح

ــازیم«. آگاه س
اســفندیار دهقــان بــا بیــان این کــه طــی هفتــه پدافنــد 
غیرعامــل مقــرر شــده دو همایــش کارگاهی و آموزشــی 
ــای  ــه پیگیری ه ــه ب ــا توج ــت: »ب ــود، گف ــزار ش برگ
ــه  ــه وظیف ــز حســاس ک ــت مراک ــده، اکثری به عمــل آم
خدمــات رســانی بــه مــردم در مواقــع بحــران را 
ــی  ــه ژنراتورهــای دیزل ــه تهی ــد نســبت ب به عهــده دارن
جهــت تأمیــن بــرق اضطــراری مبــادرت نمــوده و 
تمامــی آن هــا را بــا هماهنگــی آزمایــش کــرده و آمــاده 

بهره بــرداری در شــرایط ســخت می باشــند«.

در همایش پدافند غیرعامل مطرح شد؛

آمادگی برق لرستان برای مقابله با بحران ها
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آن  از  اســتفاده  و  خورشــیدی  انــرژی  شــناخت 
ــاتاریخ  ــان پیش ــه زم ــف ب ــای مختل ــرای منظوره ب
ــفالگری، در آن  ــه دوران س ــاید ب ــردد. ش ــاز می گ ب
هنــگام روحانیــون معابــد بــه کمــک جام هــای 
بــزرگ طایــی صیقــل داده شــده و پرتــو خورشــید، 
می کردنــد.  روشــن  را  محراب هــا  آتشــدان های 
یکــی از فراعنــه مصــر باســتان معبــدی ســاخته بــود 
ــروب  ــا غ ــاز و ب ــوع خورشــید درب آن ب ــا طل ــه ب ک

خورشــید درب بســته می شــد.
در تاریــخ ایــران باســتان نیــز معمــاری ســنتی 
ایرانیــان باســتان نشــان دهنــده توجــه خــاص آنــان 
ــرژی خورشــید در  ــر از ان ــح و مؤث ــتفاده صحی در اس

ــت. ــوده  اس ــم ب ــای قدی زمان ه
انــرژی خورشــیدی منحصربه فردتریــن منبــع انــرژی 
تجدیدپذیــر در جهــان اســت و منبــع اصلــی تمامــی 
انرژی هــای موجــود در زمیــن می باشــد. انــرژی 
ــا به طــور مســتقیم  ــد ســایر انرژی ه خورشــید همانن
یــا غیرمســتقیم می توانــد بــه دیگــر اشــکال انــرژی 

هماننــد الکتریســیته و... تبدیــل شــود.
ــرای  ــید ب ــرژی خورش ــم ان ــع عظی ــتفاده از مناب اس
ــه رواج  ــت ک ــته، سال هاس ــرژی الکتریس ــد ان تولی
یافتــه و مــردم مشــتاقانه به دنبــال کســب اطاعــات 

ــتند. ــه هس ــن زمین ــر در ای بیش ت
ــیته  ــه الکتریس ــیدی ب ــرژی خورش ــل ان ــرای تبدی ب
دو روش اصلــی وجــود دارد. یــک روش اســتفاده 
از حــرارت خورشــیدی و روش دیگــر اســتفاده از 

ــت. ــک اس ــیدی فتوولتایی ــات خورش صفح
انــرژی  آن هــا  از  اســتفاده  بــا  کــه  تأسیســاتی 
ــیته  ــه الکتریس ــید ب ــی خورش ــده حرارت ــذب ش ج
تبدیــل می شــود، نیــروگاه حرارتــی خورشــیدی 
ــواع  ــی از ان ــز یک ــک نی ــود. فتوولتایی ــده می ش نامی
ســامانه های تولیــد الکتریســیته از نــور خورشــید 
ســلول  به کارگیــری  بــا  روش  ایــن  در  اســت. 
ــش  ــیته از تاب ــتقیم الکتریس ــد مس ــیدی، تولی خورش

می شــود. امکان پذیــر  خورشــید 
ــی در ســال  ــا داشــتن حــدود 3۰۰ روز آفتاب ــران ب ای

ــه پتانســیل  ــا در زمین ــن کشــورهای دنی جــزو بهتری
ــه  ــا توجــه ب ــرژی خورشــیدی در جهــان اســت. ب ان
ــتایی  ــی روس ــران و پراکندگ ــی ای ــت جغرافیای موقعی
ــی از  ــیدی یک ــرژی خورش ــتفاده از ان ــور، اس در کش
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــی اس ــن عوامل مهم تری

قــرار گیــرد.
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی یکــی از بهتریــن 
ــه  ــرژی در مقایس ــد ان ــانی و تولی ــای برق رس راه ه
ــتاها  ــه روس ــرژی ب ــال ان ــای انتق ــر مدل ه ــا دیگ ب
و نقــاط دور افتــاده در کشــور از نظــر هزینــه، 
حمل ونقــل، نگهــداری و عوامــل مشــابه اســت.

ــن  ــتفاده از ای ــور اس ــی از کش ــه در نقاط ــد ک هرچن
پدیــده ی مهــم رو بــه افزایــش گذاشــته و بــا 
ــرده  ــدا ک ــی پی ــتفاده ی عموم ــترده اس ــات گس تبلیغ
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود ب ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام اس
ــه نقطــه ی موردنظــر فاصلــه ی  ــا رســیدن ب هنــوز ت

ــود دارد. ــیاری وج بس
در اســتان هایی نظیــر لرســتان نیــز ایــن مهــم 
چندیــن ســال اســت کــه در اولویــت مدیــران 
صنعــت بــرق قــرار گرفتــه، به نحــوی کــه روشــنایی 

ــق  ــن طری ــتان از ای ــز اس ــاب در مرک ــان انق خیاب
ــع  انجــام شــده و هم چنیــن پارکینــگ شــرکت توزی
ــه  بــرق اســتان جــزو اولیــن محل هایــی بــود کــه ب

ــد. ــز گردی ــاک مجه ــتم پ ــن سیس ای
ــد  ــد کن ــن رون ــز ای ــد نی ــت جدی ــور مدیری ــا حض ب
انــرژی  از  اســتفاده  افزایــش  شــاهد  و  نشــده 
خورشــیدی در روســتاها و مناطــق شــهری هســتیم و 
در ایــن بیــن نقــش مدیریــت و اطــاع رســانی ایــن 

ــت. ــر اس ــل تقدی ــم قاب مه
خورشــیدی-  نیــروگاه  اولیــن  از  بهره بــرداری 
مســکونی در لرســتان می توانــد دلیــل خوبــی بــرای 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــای صــورت گرفت ــات تاش ه اثب

ــد.  باش
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان در همیــن 
خصــوص، اظهــار داشــت: »وزارت نیــرو از طرح هــای 
مشــابه اســتقبال می کنــد و هــر مشــترک کــه موفــق 
بــه اجــرای چنیــن پروژه هایــی بشــود قطعــًا در یــک 
شــرایط بســیار مناســب بــه مــدت 2۰ ســال پــروژه ی 

وی توســط ایــن وزارت خانــه تضمیــن می گــردد«.
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه قیمــت 

نیروگاه هــا  این گونــه  از  تولیــدی  انــرژی  خریــد 
ــت  ــا ظرفی ــه دارای انشــعاب ت ــرای مشــترکینی ک ب
وات 8  ازای هرکیلــو  بــه  کیلــووات هســتند   2۰
ــر  ــرای ظرفیــت باالت ــال اســت، گفــت: »ب هــزار ری
از 1۰۰ کیلــووات 7 هــزار ریــال ریــال در قالــب 
همــان قــرارداد خریــد تضمینــی 2۰ ســاله پرداخــت 

می گــردد«.
خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه مشــترک بــرای 
تولیــد 5 کیلــووات مبلــغ 25۰ میلیــون ریــال هزینــه 
می نمایــد، گفــت: »براســاس محاســبات انجــام 
ــه،  ــورت گرفت ــه ی ص ــال هزین ــی 3.5 س ــده ط ش
ــای  ــه دریافتی ه ــس از آن کلی ــورده و پ ــت خ برگش
ایــن مشــترک از وزارت نیــرو درآمــد محســوب شــده 
پرداخــت  انــرژی  بابــت  و هیچ گونــه هزینــه ای 

نمی نمایــد«.
ــروگاه  ــن نی ــه داد: »ای ــرق اســتان ادام مدیرعامــل ب
ــووات اســت  ــوان تولیــد آن 5 کیل خورشــیدی کــه ت
ــادل  ــووات، مع ــزار و 25۰ کیل ــدود 8 ه ــاالنه ح س
ــد«. ــد می کن ــرژی تولی ــوار ان ــرق 3۰ خان مصــرف ب

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــه فض ــان این ک ــا بی وی ب
ــی  ــع م ــکونی 5۰ مترمرب ــای مس ــداث نیروگاه ه اح
باشــد اظهــار داشــت: »خوشــبختانه در اســتان 
لرســتان به دلیــل شــرایط آب و هوایــی، بیش تــر 
ایــام ســال آفتابــی و شــرایط فیزیکــی ابنیــه و 
ــازل  ــر من ــه بیش ت ــت ک ــوری اس ــاختمان ها ط س
ــت  ــدازه ی ظرفی ــه ان ــروگاه ب ــداث نی ــیل اح پتانس

ــد«. ــود را دارن ــعاب خ ــد انش خری
خودنیــا در ادامــه بــه مزایــای اســتفاده از انرژی هــای 
پــاک اشــاره کــرد و گفــت: »احــداث این گونــه 
نیروگاه هــا دارای مزایــای فراوانــی اســت کــه از 
ــای  ــش آالینده ه ــه کاه ــوان ب ــا می ت ــه آن ه جمل
ــک در  ــرمایه های کوچ ــذب س ــی، ج ــت محیط زیس
حــوزه بــرق، تمرکــز زدایــی، ایجــاد اشــتغال، کاهــش 
تلفــات انــرژی الکتریکــی و مهم تــر از همــه پدافنــد 

ــی اشــاره کــرد«.   غیرعامــل در شــرایط کنون

خورشید در این جا هدر مي رود؛
لرستان تشنه ي سرمایه گذاري در بخش انرژي هاي نو

ــا  ــرق شهرســتان بروجــرد ب ــع ب مدیریــت توزی
ــت  ــادی در جه ــای زی ــه تالش ه ــان این ک بی
هم اســتانی های  و  مشــترکین  رضایتمنــدی 
ــا  ــار داشــت: »م ــرد، اظه ــز صــورت می گی عزی
ســال های  در  بروجــرد  شهرســتان  در  هــم 
ــزی  ــری  و برنامه ری ــا پیگی ــته ایم ب ــر توانس اخی
ــات  ــی در جهــت خدم ــای مثبت مســتمر گام ه

ــم.« ــه مشــترکین برداری ــانی ب رس
بــه  اشــاره  بــا  خســروی  محمدعلــی 
تشــریح  بــه  مدیریــت  ایــن  فعالیت هــای 
ــت  ــال جاری پرداخ ــز س ــل پایی ــات فص اقدام
ــان نمــود: »احــداث  ــل بی ــه شــرح ذی و آن را ب
متوســط،  فشــار  خطــوط  کیلومتــر  یــک 
احــداث 750 متــر خطــوط فشــار ضعیــف، 
ــع، نصــب  احــداث 7 دســتگاه پســت های توزی
ــت 375  ــا ظرفی ــد ب ــع جدی ــت های توزی پس
ــراغ  ــتگاه چ ــب 190 دس ــر، نص ــت آمپ کیلوول
روشــنایی معابــر، جــذب 540 مشــترک جدیــد، 
ــر خطــوط فشــار  ــر 35 کیلومت اصــالح و تعمی
متوســط، اصــالح و تعمیــر 7 کیلومتــر خطــوط 

ــتگاه  ــر 30 دس ــف، اصــالح و تعمی فشــار ضعی
پســت توزیــع، تعویــض یــک  هــزار و 150 
ــری  ــت های بارگی ــوخته، پس ــپ س ــدد الم ع
ــتگاه،  ــداد 225 دس ــه تع ــده ب ــار ش و تعادل ب
ــع  ــل قط ــیونر قاب ــتگاه سکس ــک  دس ــب ی نص
زیــر بــار هوایــی، تعویــض کنتورهــای معیــوب 
ــع آوری 330  ــتگاه و جم ــداد 400 دس ــه تع ب
ــه  ــا ب ــل آن ه ــورد انشــعاب غیرمجــاز و تبدی م

ــاز.« مج
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان بروجــرد در ادامه 
ســایر اقدامــات ایــن مدیریــت را این گونــه 
برشــمرد: »آغــاز عملیــات احــداث پســت 
230 کیلوولــت بروجــرد، افزایــش ظرفیــت 
پســت 63 کیلوولــت شــهرک صنعتــی بــه 
منظــور تامیــن بــرق مطمئــن صنایــع، تکمیــل 
و افتتــاح ســاختمان امــور 2 بــرق بروجــرد 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 4 میلیــارد تومــان، 
ــش  ــان، کاه ــام زاده زواریج ــه ام ــانی ب برق رس
25 درصــدی تعــداد و زمــان خاموشــی های 
پاییــز ســال 96 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل، برق رســانی بــه روســتاهای لتســتان 
ــکنه  ــی از س ــون خال ــه تاکن ــت ک ــه تخ و مل
ــته اند،  ــوس داش ــرت معک ــراً مهاج ــوده و اخی ب
ــرای  ــر ب ــنایی معاب ــبکه روش ــداث ش ــاز اح آغ
ــکن  ــان مس ــترینان- دو خیاب ــهر اش ورودی ش
ــع  ــی تقاط ــای رودک ــل انته ــراف پ ــر- اط مه
ــبکه  ــر ش ــداث 4 کیلومت ــاز اح ــدی، آغ کمربن
20 کیلوولــت چهــار مــداره بــا کابــل فاصلــه دار 
جهــت اضافــه نمــودن 4 فیــدر جدیــد بــه شــهر 
بروجــرد در راســتای افزایــش پایــداری شــبکه و 
انجــام عملیــات شــاخه زنی بــه منظــور کاهــش 

خاموشــی ها در شــرایط نامســاعد جــوی.«

اقدامات پاییزی مدیریت توزیع برق شهرستان بروجرد

ــتان از  ــرق لرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
احیــاء مجــدد روســتای شــمس آباد شهرســتان 

ــا تأمیــن بــرق آن خبــر داد. الیگــودرز ب
ــار  ــن خصــوص اظه ــا در همی ــدون خودنی فری
ــی روســتای شــمس آباد  داشــت: »تمامــی اهال
ــس  ــد پ ــاورز بودن ــدار و کش ــرادی دام ــه اف ک
ــات اولیــه  ــه دلیــل نداشــتن امکان از انقــالب ب
زندگــی، از جملــه انــرژی حیاتــی بــرق، روســتا 
ــودرز  ــتان الیگ ــی شهرس ــه حواش ــرک و ب را ت

ــد«. مهاجــرت نمــوده بودن
وی بــا اشــاره بــه این کــه برقــدار نمــودن 
و  نیــرو  وزارت  اولویت هــای  از  روســتاها 
شــرکت توانیــر اســت، گفــت: »در بررســی های 
ــتا  ــه از روس ــی ک ــده و بازدیدهای ــل آم به عم
داشــتیم، هیچ گونــه نشــانی از ســکونت در 
روســتای مذکــور به جــای نمانــده بــود و کلیــه 
ــغل  ــرت و ش ــهر مهاج ــه ش ــتا ب ــی روس اهال
اصلــی خــود کــه کشــاورزی و دامپــروری بــود 
ــه مشــاغل موقــت و بــدون امنیــت  را رهــا و ب

ــد«. ــغلی روی آورده بودن ش
ــن  ــحالی از تأمی ــراز خوش ــن اب ــا ضم خودنی
ــم  ــت: »به رغ ــان داش ــوق بی ــتای ف ــرق روس ب
در  دقیقــاً  شــمس آباد  روســتای  این کــه 
ــت  ــرار داش ــط ق ــار متوس ــوط فش ــیر خط مس
ــبکه  ــداث ش ــرای اح ــه ای ب ــه هزین و هیچ گون
فشــار متوســط در بــر نداشــت ولــی بــه دلیــل 
خالــی از ســکنه بــودن، تأمیــن بــرق آن یــک 
ــای  ــت هزینه ه ــود و احتمــال می رف ریســک ب
تأثیــری  آن  بــه  برق رســانی  بــرای  الزم 
در برگشــت اهالــی نداشــته باشــد و حتــا 
ــارقین  ــرقت، س ــورد س ــه م ــزات منصوب تجهی

شــبکه ها قــرار گیرنــد«.

مدیرعامــل بــرق لرســتان در ادامــه بیــان 
ــه ی  ــه در نتیج ــی ک ــی مذاکرات ــت: »ط داش
ــتان  ــرق شهرس ــه ب ــتا ب ــی روس ــه اهال مراجع
الیگــودرز مبنــی بــر برگشــت بــه روســتا 
به عمــل آمــد، مصمــم شــدیم کــه ایــن روســتا 
را بــرق دار و موجبــات مهاجــرت معکــوس ایــن 

ــم«. ــم آوری ــزان را فراه عزی
ــتا دارای  ــه کل روس ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــبکه  ــر ش ــه 470 مت ــا ب ــود و تنه ــوار ب 8 خان
فشــار ضعیــف و یــک دســتگاه پســت 25 
ــت:  ــت، گف ــاج داش ــر احتی ــت آمپ ــو ول کیل
ــانی  ــرای برق رس ــده ب ــام ش ــه انج »کل هزین
ــود  ــان ب ــون توم ــوق 47 میلی ــتای ف ــه روس ب
ــتا  ــی روس ــوار اهال ــل 8 خان ــن عم ــا ای ــه ب ک
ــه زادگاه خــود فعالیت هــای  ضمــن برگشــت ب
دامپــروری و کشــاورزی خــود را شــروع نمــوده 
ــه  ــا اقداماتــی کــه ب و امیــد آن مــی رود کــه ب
ــام  ــتاییان انج ــات روس ــن رفاهی ــور تأمی منظ
می شــود شــاهد احیــاء دوبــاره روســتاهای 

ــیم«. ــه باش متروک

مهاجرت معکوس اهالی روستای شمس آباد الیگودرز



ــطح  ــاز در س ــرق غیرمج ــتفاده از ب اس
کشــور متاســفانه بــه یــک معضــل تبدیل 
شــده و تــاش در جهــت ریشــه کنی آن 
ــرکت های  ــت کاری ش ــرلوحه و اولوی س
ــات  ــت و اقدام ــه اس ــرار گرفت ــع ق توزی
موثــری در ایــن راســتا هــر روزه صــورت 
ــوس  ــًا ملم ــج آن کام ــه نتای ــرد ک می گی

و مشــهود اســت.
ــع  ــرکت توزی ــل ش ــوص مدیرعام ــن خص در همی
بــرق اســتان لرســتان اســتفاده از بــرق غیرمجــاز را 
پدیــده ای زشــت دانســت کــه بــا شــرع و مقدســات 
ــه فتــاوای علمــای  مــا کامــًا منافــات داشــته و ب
دیــن در ایــن خصــوص اشــاره کــرد و گفــت: »مــا 
در فضــای رســانه ای و مجــازی بارهــا اطــاع 
رســانی کــرده و عواقــب اعتقــادی و قضایــی آن را 
ــم«. ــتان تشــریح نموده ای ــم اس ــردم فهی ــرای م ب

ــی  ــه دلیل ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــا ب ــدون خودنی فری
نــدارد کــه فــرد مســلمان بــه علــت عــدم تمکــن 
مالــی مرتکــب خــاف شــود و بــه اقدامــات 
آرمان هــای  و  آورد  روی  نادرســت  و  ناهنجــار 
ــوان  ــد، عن ــه کن ــکل مواج ــا مش ــود را ب ــی خ دین
داشــت: »ســرقت بــرق از شــبکه های توزیــع 
عــاوه بــر جرائــم نقــدی مشــمول ارتــکاب جــرم 
ــع  ــن وض ــق قوانی ــس طب ــل حب ــرعی و تحم ش
شــده در قالــب قانــون مجازات هــای اســامی 
ــده  ــن پدی ــده از ای ــتفاده کنن ــخص اس ــرای ش ب

ــت«. ــده اس ــوم ش مذم
در  مصوباتــی  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــن  ــه کنی ای ــر ریش ــی ب ــه مبن ــای مربوط کمیته ه
عمــل خــاف قانــون بــه تاییــد اعضــاء رســانده ایم 
ــراز داشــت: »کارگروه هــای مختلفــی در ســطح  اب
بــا  اســتان تعییــن و به طــور جــدی، مقابلــه 
را همــواره در  برق هــای غیرمجــاز  ریشــه کنی 

ــم«. ــرار داده ای ــت کار ق اولوی
   خودنیــا در ادامــه بیــان داشــت: »ســارقین بــرق 
ــال  ــوق بیت الم ــدی حق ــر تع ــاوه ب ــاز ع غیرمج

ــه حقــوق  ــی کــه ب مرتکــب اعمــال خــاف قانون
دیگــر شــهروندان نیــز تجــاوز نماینــد می گردنــد«.

در ادامــه مدیــر دفتــر کنتــرل پــروژه و دبیــر کمیته 
ــای  ــع آوری برق ه ــه جم ــات ک ــی کاهــش تلف عال
ــان را  ــت ایش ــی از فعالی ــش اعظم ــاز بخ غیرمج
شــامل می شــود، اقدامــات انجــام شــده در 7 مــاه 
ــوان نمــود. ــل عن گذشــته ســال96 را به شــرح ذی

عبدالرضــا حســینی مهر گفــت: »ســاماندهی و 
مشــخص نمــودن 4 اکیــپ جمــع آوری برق هــای 
ــع  ــای توزی ــت ه ــک از مدیری ــاز در هری غیرمج
بــرق شهرســتان ها کــه مجموعــًا حــدود 52 اکیــپ 
ــع،  ــای توزی ــکاران مدیریت ه ــپ هم ــامل اکی ش
اکیــپ اتفاقــات و عملیــات در زمــان نداشــتن 
ــاح  ــکاران ذی ص ــپ پیمان ــه، اکی ــف محول وظای
ــی  ــای عملیات ــز اکیپ ه ــی و نی و مؤسســات حقوق
مســتقر در روســتاها و محورهــای روســتایی، ایجــاد 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــتاد ب ــازمانی در س ــاختار س س
عملکــرد مدیریت هــای توزیــع بــا تعییــن ناظریــن 
عالــی کاهــش تلفــات به صــورت روزانــه، دریافــت 

ــا  ــردی مدیریت ه ــات عملک ــدی اطاع و جمع بن
ــایی  ــا و شناس ــن عملکرده ــل ای ــه و تحلی و تجزی
نقــاط قــوت و ضعــف آن هــا در راهکارهــای بهبــود 
و پیشــرفت رونــدکار، ایجــاد ســامانه پیامکــی 
ــت  ــور دریاف ــماره ی 3۰۰۰29۰146 به منظ ــه ش ب
گزارشــات مردمــی اســتفاده از برق هــای غیرمجــاز 
ــام و  ــده پی ــودن شــماره ارســال کنن ــه ب و محرمان
ــاز در  ــعاب غیرمج ــزار و 971 انش ــع آوری 9ه جم
ــزار و 483  ــداد 4 ه ــن تع ــه از ای ــدت ک ــن م ای
ــترک  ــه مش ــعاب ب ــد انش ــا خری ــا ب ــورد از آن ه م

ــده اند«. ــل ش ــی تبدی قانون
فوق الذکــر  اکیپ هــای  عملکــرد  حســینی مهر 
بدیــن  غیرمجــاز  برق هــای  جمــع آوری  در  را 
ــات  ــات و عملی ــپ اتفاق شــرح اعــام نمــود: »اکی
ــکاران  ــپ هم ــورد، اکی ــزار 681 م مدیریت هایک ه
مدیریت هــای توزیــع 6 هــزار و 717 مــورد، اکیــپ 
پیمانــکاران و مؤسســات حقوقــی 958 مــورد و 

ــورد«. ــتایی 615 م ــای روس ــپ محوره اکی

ــی  ــتان یک ــرق در لرس ــات ب ــش تلف کاه
ــی در  ــدام عمل ــق اق ــن مصادی از بارزتری
ــی  ــداف متعال ــه اه ــیدن ب ــت رس جه

ــت. ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ــاخص های  ــق ش ــتای تحق ــرو در راس وزارت نی
ــاذ  ــا اتخ ــرق ب ــوزه ب ــی در ح ــاد مقاومت اقتص
تدابیــر اندیشــمندانه کاهــش تلفــات را هدفمنــد 
دانســته و طــرح ملــی و جهــادی کاهــش تلفات 
را در دســتور کار کلیــه شــرکت های توزیــع 

ــرار داده اســت. ق
ــرق لرســتان در همیــن خصــوص  مدیرعامــل ب
ــادی  ــی و جه ــرح مل ــه ط ــه این ک ــاره ب ــا اش ب

کاهــش تلفــات در مهرمــاه 93 اســتارت زده 
ــرق  ــات ب ــه تلف ــود ک ــده ب ــرر گردی ــد و مق ش
در سراســر کشــور از 17.15 درصــد بــه 11 
درصــد طــی یک ســال کاری یعنــی تــا مهرمــاه 
94 کاهــش یابــد، اظهــار داشــت: »به رغــم 
نیــرو  وزارت  ســطح  در  مالــی  تنگناهــای 
ــای  ــن و گام ه ــارات الزم تامی خوشــبختانه اعتب

ــد«. ــته ش ــه برداش ــن زمین ــری در ای موث
ــرق  ــزی ب ــری و برنامه ری ــای تصمیم گی وی مبن
ــه  ــات ب ــن حــوزه را کاهــش تلف لرســتان در ای
میــزان کمتــر از ســهمیه تعییــن شــده دانســت 
و گفــت: »بــا برگــزاری جلســات منظــم و 

پیگیــری مصوبــات جلســات خوشــبختانه نتایــج 
ــر  ــتان مثم ــر اس ــکاران در سراس ــات هم زحم
ثمــر واقــع شــد و مــا موفــق شــدیم بــه ســهمیه 
تعیــن شــده از طــرف شــرکت توانیــر برســیم«.

ــات 10.46  ــه تلف ــیدن ب ــا رس ــدون خودنی فری
درصــدی در پایــان ســال 95 را حاصــل تــالش 
اســتان  بــرق  پرســنل  خودگذشــتگی  از  و 
ــهمیه  ــدف و س ــرد: »ه ــح ک ــت و تصری دانس
تعییــن شــده در ســال 96 بــرای کاهــش 
تلفــات در لرســتان توســط شــرکت توانیــر 9/9 
ــردن  ــی ک ــک رقم ــرای ت ــد و ب ــد می باش درص
ــای  ــراوان و تالش ه ــات ف ــل زحم ــد متحم بای

ــد«. ــدان گردی ــتمر و دوچن مس
وی بــا بیــان این کــه درصــد تلفــات عــدد 
ثابتــی نبــوده و مــدام در حــال تغییــر می باشــد 
ــات و  ــن اقدام ــتقیمی بی ــاط مس ــت: »ارتب گف
برنامه هــای عملیاتــی و اجرایــی و میــزان تلفــات 
وجــود دارد کــه یکــی از موفقیت هــا در حصــول 
ــته و  ــات گذش ــتمرار اقدام ــات اس ــش تلف کاه
ــد  ــی جدی ــای عملیات ــن برنامه ه ــه و تدوی تهی
می باشــد، لــذا بــا ایــن توصیــف الزامــاً بایســتی 
منابــع مالــی و تجهیــزات و منابــع انســانی 
ــد  ــار باش ــش در اختی ــر از پی ــاله بیش ت هرس
تــا بتــوان تلفــات را کاهــش داد و صرفه جویــی 

ــود«. ــق نم ــادی را محق کالن اقتص

برق غیرمجاز
پدیده ای که با دین و عرف منافات دارد

کاهش تلفات، اقدام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی

3
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شــکی نیســت کــه دانشــمندان بــه پیشــرفت مســتمر 
جامعــه ی امــروز کمــک بســیاری کرده انــد. بعضــی از 
چیزهایــی کــه مــا امــروز از آن هــا بهره منــد هســتیم 
مثــًا نیــروی بــرق، حاصــل اختراعــات کســی اســت 

کــه زندگــی خــود را وقــف ایــن کار کــرده اســت.
ــم  ــهور عل ــره ی مش ــعی دارد 7 چه ــتار س ــن نوش ای

ــد. ــی کن را معرف

ارسطو
ــوف دوران  ــته ترین فیلس ــوان برجس ــه عن ــطو ب ارس
خــودش شــناخته شــده اســت. او دانــش وســیعی در 

ــت. ــف داش ــته های مختل رش
ــوژی،  ــی، بیول ــک، جانورشناس ــته های فیزی او در رش
سیاســت، علــم اخــاق و منطــق نقــش داشــته 
ــال  ــا س ــطو صده ــه ارس ــود این ک ــا وج ــت. ب اس
ــر  ــم در عص ــوز ه ــا هن ــرده ام ــی می ک ــش زندگ پی
ــود. ــاس می ش ــات او احس ــه ی اقدام ــر نتیج حاض

اسحاق نیوتون
اســحاق نیوتــون هــم در زمینه هــای مختلفــی مثــل 
ــار  ــی در کن ــفه ی طبیع ــک و فلس ــات، فیزی ریاضی

ــت. ــادی داش ــارت زی ــته ها مه ــایر رش س
ــاش  ــه در ت ــی ک ــر نقش ــر به خاط ــون بیش ت نیوت
و نهایتــًا روشــن کــردن قانــون گرانــش و ســه 
قانــون حرکــت داشــت شــناخته شــده اســت. هیــچ 
نشــانه ای در زندگــی جوانــی ایــن مــرد بــزرگ وجــود 
ــهورترین  ــی از مش ــد او یک ــان ده ــه نش ــت ک نداش

ــد شــد. ــا خواه دانشــمندان دنی

گالیلو گالیلی )گالیله(
گالیلــه هنــوز هــم به عنــوان کســی کــه بیش تریــن 
ــده  ــناخته ش ــته ش ــم داش ــرفت عل ــهم را در پیش س

اســت.
توســط  اعتقــادش  به خاطــر  این کــه  بــا وجــود 
کلیســا مــورد آزار قــرار گرفــت امــا حتــا آن هــم او را 
ــاز نداشــت. او نه تنهــا یــک  از انجــام اکتشــافاتش ب
ــم  ــوف ه ــناس و فیلس ــه ستاره ش ــک دان بلک فیزی
بــود. ســهم او در پیشــرفت علــم، اختــراع تلســکوپ 

ــر دارد. ــت را در ب ــون اول حرک ــان دو قان و بی

آلبرت انیشتین
انیشــتین،  آلبــرت  گذشــته ی  بــه  توجــه  بــا 
تــا  کــه  پســری  نمی کــرد  فکــر  هیچ کــس 
 8 تــا  و  بزنــد  حــرف  نمی توانســت  ســالگی   3
ــن  ــی از بزرگتری ــد، یک ــت بخوان ــالگی نمی توانس س
ــه  ــی ک ــود موانع ــا وج ــد. ب ــخ باش ــمندان تاری دانش
ــل  ــح نوب ــزه ی صل ــت جای ــت توانس ــش داش در پی
ــک  ــه ی فیزی ــه در زمین ــی ک ــر تاش های را به خاط

انجــام داد، بگیــرد.

توماس ادیسون
هیــچ دانشــمند دیگــری نتوانســته اســت مثــل 
ادیســون بیــش از 1۰۰۰ اختــراع ثبــت شــده داشــته 

ــد. باش
مثــل انیشــتین، ادیســون هــم در کودکــی مشــکات 
یادگیــری داشــت. دســتگاه گرامافــون و المــپ 

ــت. ــات اوس ــی از اختراع الکتریک

الساندرو جوزپه آنتونیو آناستاسیو ولتا
ولتــا به عنــوان یــک دانشــمند در زمینــه ی توســعه ی 
باتــری الکتریکــی تــاش کــرد. واحــد اندازه گیــری 
الکتریســیته »ولــت« بــه یــاد او و احتــرام بــه 

تاش هــای او نام گــذاری شــده اســت.

استفان ویلیام هاوکینگ
ــر  ــی فک ــتین، کس ــرت انیش ــت آلب ــد از درگذش بع
نمی کــرد کــه دوره ی دانشــمندان گذشــته باشــد 
امــا اســتفان هاوکینــگ بــه لیســت بزرگتریــن 
دانشــمندان قــرن بیســتم اضافــه  شــد. شــهرت او بــه 
خاطــر نظریــه ی انفجــار بــزرگ و ســیاه چالــه اســت. 
او هم چنیــن در دانشــگاه کمبریــج بــه عنــوان اســتاد 

ــرده اســت. ــس ک ــات تدری ریاضی

لیســت فــوق تــاش کــرده اســت کــه تنهــا بعضــی 
از بهتریــن دانشــمندان طــول تاریــخ را معرفــی کنــد 
ــه  ــمندانی ک ــه دانش ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب و ای
ــود  ــاص خ ــته های خ ــده اند در رش ــر نش ــا ذک این ج

تاش هــای ارزنــده ای نداشــته اند.        

7 دانشمند معروف و برتر جهان

عكس تزئینی است



ــاد در  ــتان خرم آب ــرق 2 شهرس ــع ب ــر توزی مدی
گزارشــی برخــی اقدامــات انجــام شــده، توســط 

ایــن مدیریــت را تشــریح کــرد.
این کــه  بیــان  بــا  بیرانونــدی  حکمــت 
ــانی  ــتای خدمات رس ــادی در راس ــای زی تالش ه
ــه مشــترکین صــورت پذیرفتــه اســت، اظهــار  ب
داشــت:  »امیدواریــم بــا حمایــت  و پیگیری هــای 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــخت کوش ش ــل س مدیرعام
ــدی  ــش رضایتمن ــم شــاهد افزای لرســتان بتوانی

ــیم«. ــترکین باش مش
در  انجــام شــده  فعالیت هــای  ادامــه  در  وی 
ــان نمــود:  ــل بی ــه شــرح ذی ــت را ب ــن مدیری ای
ــت  ــه دار جه ــل فاصل ــر کاب ــداث 3 کیلومت »اح
حادثه خیــز  مختلــف  نقــاط  حریــم  رفــع 
شــهری بــا هزینــه ای بالــغ بــر یک هــزار و 720 
ــبکه  ــر ش ــداث 47 کیلومت ــال، اح ــون ری میلی
ــک دســتگاه  ــی و نصــب ی فشــار متوســط هوای
ــبکه  ــت ش ــاز جه ــری جداس ــس و دو س اتوتران
احداثــی روســتاهای کــن کبــود و تنــگ هفــت 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر 34 هــزار و 780 میلیــون 
ــه  ــت ب ــدر 20 کیلوول ــرات 26 فی ــال، تعمی ری
طــول 150 کیلومتــر بــا طــرح جهــادی توســط 
نیروهــای ایــن مدیریــت )تعویــض 2 هــزار 
ــالح  ــوزنی و اص ــیلیکونی و س ــره س و 100 مق
ــه ای  ــا هزین ــی( ب ــه بتون ــه پای ــب 53 اصل و نص
ریــال،  میلیــون  و 100  بــر یک هــزار  بالــغ 
نصــب 8 دســتگاه سکســیونر در نقــاط مختلــف 
ــه ای  ــا هزین ــهری ب ــتایی و ش ــای روس فیدره

بالــغ بــر یک هــزار و 360 میلیــون ریــال، نصــب 
ــت  ــات )25 کیلوول ــس کم تلف ــتگاه تران 37 دس
آمپــر 2  آمپــر 11 دســتگاه- 50 کیلوولــت 
دســتگاه- 70 کیلوولــت آمپــر 7 دســتگاه- 100 
ــت  ــتگاه- 315 کیلوول ــر 14 دس ــت آمپ کیلوول
ــر  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــتگاه( ب ــک دس ــر ی آمپ
 94 نصــب  ریــال،  میلیــون  و 180  هــزار   5
ــات و )7  ــش تلف ــتای کاه ــازن در راس ــدد خ ع
ــا  ــی( ب ــت های زمین ــت پس ــی جه ــک خازن بان
ــون  ــزار و 780 میلی ــر یک ه ــغ ب ــه ای بال هزین
ــزار و 800  ــازی یک ه ــالح و بهینه س ــال، اص ری
دســتگاه چــراغ روشــنایی معابــر )تعویــض 240 

دســتگاه چــک و 200 عــدد ســرپیچ و 400 
عــدد اســتارت و تنظیــم 300 دســتگاه ســاعت 
نجومــی( بــا هزینــه ای بالــغ بــر 78 هــزار و 880 
میلیــون ریــال، نصــب  47 دســتگاه تابلــو معابــر 
و 84 دســتگاه کنتــور معابــر بــا هزینــه ای بالــغ 
بــر 366 هــزار و 785 میلیــون ریــال، تعمیــر 40 
کیلومتــر از فیدرهــای شــهری توســط خــط گرم 
ــر 2 هــزار و 500 میلیــون  ــغ ب ــا هزینــه ای بال ب
ریــال، بارگیــری 613 دســتگاه ترانــس عمومــی 
ــغ  ــا هزینــه ای بال ــار 231 دســتگاه ب و تعــادل ب
بــر 366 میلیــون ریــال و شناســایی یک هــزار و 
206 مــورد بــرق غیرمجــاز و تبدیــل 500 مــورد 

ــه مجــاز«. ــا ب از آن ه
ایــن  اقدامــات  ســایر  ســپس  بیرانونــدی 
مدیریــت را این گونــه عنــوان کــرد: »ایجــاد 
ــه کاکاشــرف جهــت  محــور روســتایی در منطق
خدمــات بهتــر در منطقــه مذکــور، کاهــش 
ــطه  ــه واس ــهر ب ــز ش ــی های مرک ــان خاموش زم
اعــزام نکــردن نیــرو بــه محــل، تعمیــرات 
ــز  ــا تجهی ــرم ب ــط گ ــه روش خ ــگیرانه ب پیش
اکیــپ خــط گــرم، احــداث و آماده ســازی فیــدر 
ــی  ــروگاه گازی 8 مگاوات ــرداری نی ــرای بهره ب ب
ــات  ــه ی عملی ــی شــماره 2، ادام شــهرک صنعت
برق رســانی بــه روســتاهای محــور کشــور و 
محــور چمشــک، برنامه ریــزی جهــت نصــب 
ــس در محــور کاکاشــرف،  ــک دســتگاه اتوتران ی
فیدرهــای  تعمیــر  جهــت  اولویت بنــدی 
خاموشــی،  تعــداد  براســاس  کیلوولــت   20
جهــت  اساســی  اقدامــات  و  برنامه ریــزی 
ــگیرانه  ــرات پیش ــرق، تعمی ــبکه ب ــداری ش پای
و  بازدیــد  و  خاموشــی ها  کاهــش  جهــت 
تعمیــرات پیشــگیرانه شــبکه های قدیمــی قبــل 

ــرما«. ــل س ــروع فص از ش
ــا  ــان ب ــاد در پای ــرق 2 خرم آب ــع ب ــر توزی مدی
اشــاره بــه رشــد چشــم گیر ســاخت و ســازهای 
ــا  ــح کــرد: »ب حاشــیه شــهر و شــهرک ها، تصری
ــدون  ــرق، ب ــد ب ــتاهای فاق ــه روس ــانی ب برق رس
ــد و  ــش می یاب ــز افزای ــرق نی ــرف ب ــک مص ش
ــر  ــت بیش ت ــالش و جدی ــم مســتلزم ت ــن مه ای

ــت«. در کار اس

نگاهی به اقدامات مدیریت توزیع برق 2 شهرستان خرم آباد
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ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــتان ازن ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــیر  ــق سردس ــزء مناط ــتان ج ــن شهرس ــه ای این ک
و کوهســتانی لرســتان می باشــد، اظهــار داشــت: 
»به همیــن دلیــل خدمات رســانی بــه مشــترکین 

ــت.« ــی اس ــت فراوان ــاش و جدی ــد ت نیازمن
اســماعیل احمــدی در ادامــه به تشــریح عملکــرد این 
مدیریــت در 3 ماهــه ی ســوم ســال جاری پرداخــت و 
اظهــار داشــت: »اقدامــات بســیاری در ایــن فرصــت 
انجــام گرفتــه کــه مهم تریــن آن هــا بــه شــرح ذیــل 
می باشــند: احــداث خــط 2۰ کیلوولــت میــدان نمــاز، 
ــه طــول  مجتمــع پاســارگاد، روســتای فرزیــان و... ب
یــک هــزار و  5۰۰ متــر، نصــب 1۰ دســتگاه پســت 
ــا و بخــش جاپلــق،  هوایــی کم ظرفیــت در شــهر ازن
توســعه شــبکه فشــار ضعیــف نقــاط مختلــف شــهر 
و روســتا جهــت مشــترکین جدیــد بــه طــول 3 هــزار 
متــر، اصــاح و تعویــض کابــل ســرویس مشــترکین 
ــر  ــداث 5۰۰ مت ــر، اح ــزار و 5۰۰ مت ــول 3 ه ــه ط ب
شــبکه روشــنایی معابــر و نصــب یک دســتگاه پســت 
25 کیلوولــت آمپــر و نصــب 26 دســتگاه چــراغ 15۰ 
بلــوار ورودی مؤمن آبــاد، اصــاح و  وات جهــت 
ــه  تعویــض کنتورهــای معیــوب ســطح شهرســتان ب
ــط 2۰  ــر خ ــداث 6 کیلومت ــتگاه، اح ــداد 3۰۰ دس تع
کیلوولــت و نصــب 1۰ دســتگاه پســت هوایــی جمعــًا 
ــر جهــت مشــترکین  ــت آمپ ــدرت 875 کیلوول ــه ق ب
اختصاصــی )نیرورســانی(، نصــب چــراغ جهــت 
ــتان  ــزی شهرس ــق و مرک ــش جاپل ــتاهای بخ روس
ازنــا بــه تعــداد 15۰ دســتگاه، جمــع آوری انشــعابات 
ــه تعــداد 19  ــه مجــاز ب غیرمجــاز و تبدیــل آن هــا ب
مــورد، تعــداد انشــعابات فروختــه شــده 295 انشــعاب 
و جــذب 2 نفــر نیــروی انســانی به صــورت حجمــی 
از مهم تریــن اقدامــات ایــن مدیریــت بــوده اســت«.
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ــول  ــر وص ــتان پل دخت ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
ــات و کاهــش تلفــات را از اولویت هــای مهــم  مطالب
شــرکت توزیــع بــرق دانســت و اظهــار داشــت: »این 
مهــم به صــورت خــاص در ســه ماهــه ی اخیــر 
ــی ترین  ــوارد اساس ــن م ــه ای ــده، چراک ــری ش پیگی
منابعــی هســتند کــه موجــب ایجــاد تحــول در ارائــه 

خدمــات بیش تــر و بــا کیفیت تــر می باشــند«.
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  متش پــور  محمدطاهــا 
اهــداف  از  محــروم  مناطــق  از  محرومیت زدایــی 
ــرکت  ــت: »ش ــوان داش ــت، عن ــام اس ــی نظ متعال
توزیــع بــرق لرســتان همــواره تامیــن بــرق مناطــق 
اولویــت خــود می دانــد و  را  محــروم روســتایی 
بــه  در همیــن راســتا در ســال 96 برق رســانی 
و  و چــاه علی رضــا  قبرســتان  روســتاهای چــم 
ــا  ــر ب ــول 4 کیلومت ــه ط ــرد ب ــران م ــتای می روس
اعتبــاری بــه مبلــغ 3۰۰ ملییــون تومــان اجــرا 

گردیــده اســت«. 
ــاره  ــر اش ــرق پل دخت ــات ب ــه مطالب ــپس ب وی س
کــرد و گفــت: »میــزان طلــب بــرق پل دختــر 
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــارد توم ــترکین 11.3 میلی از مش
توجــه بــه این کــه مهم تریــن منابــع درآمــدی 
شــرکت از محــل وصــول مطالبــات و فــروش 
انشــعاب اســت لــذا از عمــوم شــهروندان، ارگان هــا و 
ــود را  ــی خ ــای مصرف ــمندیم هزینه ه ادارات خواهش
در زمــان مناســب پرداخــت نماینــد و مــا را در ارائــه 

ــد«. ــاری نماین ــر ی ــات بهت خدم
ــز  ــه ی پایی ــه ماه ــعاب در س ــروش انش ــور ف متش پ
امســال را 234 مــورد عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
ــرق  ــبکه ب ــم ش ــع در حری ــان واق ــاخه زنی درخت »ش
معضــل اساســی خاموشــی های بــرق در شــرایط 
ــرای  ــه ب ــد ک ــده بودن ــل ش ــوی تبدی ــاعد ج نامس
از  کیلومتــر   6.4 خاموشــی ها  ایــن  از  جلوگیــری 
ــازی  ــاظ پاکس ــن لح ــت از ای ــن مدیری ــوط ای خط

ــدند«. ش

مدیــر بــرق پل دختــر، ســپس بــه فیــدر بــرق 
معمــوالن اشــاره کــرد و گفــت: »فیــدر موجــود بــه 
علــت فرســودگی و عبــور از مناطــق صعب العبــور در 
ــردم  ــرای م ــادی ب ســال های گذشــته مشــکات زی
بخــش معمــوالن و روســتاهای حومــه ایجــاد نمــوده 
بــود کــه بــا دســتور مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق 
ــا  ــه ت ــد از پســت افرین ــداث خــط جدی ــتان، اح لرس
ــارد  ــر 1.2 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب شــهر معمــوالن ب
قــرار  کار  دســتور  در  ویــژه  به صــورت  تومــان 

ــت«. گرف
ــد در  ــه داد: »پیشــرفت فیزیکــی خــط جدی وی ادام
ــه  ــت ادام ــد. و جه ــال حاضــر 9۰ درصــد می باش ح
و تکمیــل طــرح، پیگیــر احــداث دکل هــای آن 
ــن  ــا انشــاهلل در 22 بهم ــژه هســتیم ت به صــورت وی
تامیــن بــرق شــهر معمــوالن از طریــق خــط جدیــد 

ــرار شــود«. برق
ــط  ــن خ ــداث ای ــا اح ــت: »ب ــوان داش ــور عن متش پ
تامیــن بــرق شــهروندان بــرای احــداث پمپــاژ، 
ــا  ــه ت ــه افرین ــارف در منطق ــایر مص ــداری و س دام

معمــوالن بــه ســهولت مرتفــع می گــردد«.
وی در ادامــه بــه اصــاح 3 کیلومتــر شــبکه فرســوده 
ــرد  ــاره ک ــوده اش ــی ب ــًا چوب ــه عمدت ــار ک ــدر آس فی
و بیــان داشــت: »این فیــدر در شــرایط نامســاعد 
ــروز  ــب ب ــا ایجــاد خاموشــی موج ــوی همیشــه ب ج
ــد  ــئولین می گردی ــردم و مس ــرای م ــی ب نگرانی های
ــه  ــال ب ــون ری ــر 8۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب ک

اتمــام رســید«.
ــه احــداث ســریع  مدیریــت بــرق پل دختــر ســپس ب
ــدر  ــط فی ــار متوس ــط فش ــت خ ــر جه ــک کیلومت ی
جدیــد آســار بــرای دو مــداره نمــودن خطــوط موجود 
و ایجــاد ضریــب اطمینــان شــبکه بــا اعتبــاری بالــغ 
ــا  ــت: »ب ــرد و گف ــاره ک ــال اش ــون ری ــر 35۰ میلی ب
ــوط دو مــداره  پیگیری هــای صــورت گرفتــه خط
ــر  ــتان پل دخت ــرق شهرس ــه روی اداره ب ــام روب ناتم
به طــول 4 کیلومتــر بــه اتمــام رســیده و آمــاده ورود 
بــه مــدار اســت کــه ایــن اقدامــات باعــث افزایــش 
ــر  ــدی بیش ت ــبکه و رضایت من ــان ش ــب اطمین ضری

مشــترکین خواهــد شــد.«

مدیر توزیع برق شهرستان پل دختر مطرح کرد:

افزیش ضریب اطمینان و کاهش خاموشی ها در برق پل دختر 



مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان دوره 
چگنــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران 
ــت  ــن مدیری ــم ای ــروژه ی مه ــه دو پ ب
ــروژه  ــت: »پ ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
ــه  ــاهیوند ب ــد ش ــدر جدی ــداث فی اح
طــول 15 کیلومتــر بــا پیشــرفت فیزیکــی 
و  احــداث  هم چنیــن  و  درصــدی   95
توئه چــال  روســتای  بــه  برق رســانی 
ــه  ــیان ب ــش ویس ــع در بخ ــد واق فالون
طــول 5 کیلومتــر از مهــم تریــن اقدامــات 

ــد«. ــی باش ــت م ــن مدیری ای
بخــش  فیــدر  خصــوص  در  رشــنو  بهمــن 
ــع  ــت رف ــدر جه ــن فی ــت: » ای ــاهیوند گف ش
ضعــف ولتــاژ، کاهــش خاموشــی ها و هم چنیــن 
رضایت منــدی مشــترکین احــداث گردیــده کــه 
بــا  مشــترک   2030 آن  از  بهره بــرداری  بــا 
ــت  ــر تح ــزار و 500 نف ــی 8 ه ــت تقریب جمعی

پوشــش قــرار می گیرنــد«.
وی مــدت زمــان احــداث پــروژه را 16 مــاه 
عنــوان کــرد و گفــت: » ایــن پــروژه بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 650 میلیــون تومــان از محــل بودجــه 
تــا  از ورودی دوره  داخلــی شــرکت توزیــع، 
ــاهیوند  ــش ش ــکن در بخ ــه راهی تش ــدای س ابت
بــه طــول 15 کیلومتــر اجــرا شــده کــه در دهــه 
فجــر امســال بــه بهره بــرداری خواهــد رســید«.

رشــنو بــا اشــاره بــه این کــه ایــن پــروژه 
مطالبــه ی 20 ســاله ی مــردم و مســئوالن بــوده 
اســت، ادامــه داد: »تــا قبــل از شــروع مدیریــت 
بنــده تنهــا 3 کیلومتــر از کار انجــام شــده بــود 
ــل شــرکت  ــا لطــف و مســاعدت مدیرعام ــه ب ک
توزیــع بــرق اســتان ایــن مهــم در حــال اتمــام 

اســت«.
ــپس  ــی س ــتان دوره چگن ــرق شهرس ــر ب مدی
توئه چــال  روســتای  بــه  برق رســانی  بــه 
فالونــد اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن پــروژه 
ــه 26  ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــرایطی ب در ش
ســال از مهاجــرت اهالــی روســتای مذکــور 
ــروژه  ــن پ ــام ای ــا انج ــهر می گذشــت و ب ــه ش ب
و برق رســانی بــه آن، 12 خانــوار روســتا بــه 

مــکان خــود بازگشــتند«.
ــون  ــور را 260 میلی ــروژه ی مذک ــار پ وی اعتب
ــرای  ــت: »ب ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــان عن توم
ــه  ــاز ب ــتا نی ــن روس ــه ای ــریع ب ــانی س برق رس
همــکاری فراوانــی بــود کــه بــا مدیریــت صحیــح 

ــم«. ــدا کردی ــن مهــم دســت پی ــه ای ب

ــر  ــه بیش ت ــی هرچ ــور آمادگ ــه منظ ب
واحدهــای  و  بهره بــرداری  معاونــت 
ــی  تحــت امــر آن، جلســه هــادی ارزیاب
ــل و  ــور مدیرعام ــا حض ــتان ب ــرق لرس ب
اعضــای کمیتــه مربوطــه برگــزار گردید.

ــور  ــه مذک ــتان در جلس ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ممیزی هایــی  و  »ارزیابی هــا  کــرد:  عنــوان 
صــورت  دســتگاه ها  و  ســازمان ها  در  کــه 
دنبــال  را  مشــخصی  اهــداف  می گیــرد 
ــرد  ــت اول و راهب ــه اولوی ــی آن چ ــد ول می کن
کاری ســازمان ها می باشــد جلــب رضایــت 

حداکثــری مشــترکین اســت«.
بــرق  صنعــت  در  این کــه  بیــان  بــا  وی 
اســت  خدمات رســان  شــرکت  یــک  کــه 
ــوان  ــا بت ــت ت ــر اس ــی مدنظ ــای فروان مقوله ه
بــه هــدف متعالــی افزایــش رضایتمنــدی 
ــاد  ــان و آح ــت، ذی نفع ــت: »دول ــید، گف رس
ــتند و  ــاخص هس ــن ش ــر ای ــه نمایان گ جامع
ــات،  ــش تلف ــا کاهــش خاموشــی ها، کاه ــا ب م
ــروش در زمینه هــای  ــه خدمــات پــس از ف ارائ
انــرژی  تحویــل  جملــه  از  کاری  مختلــف 
پایــدار و مطمئــن، افزایــش ضریــب اطمینــان 
بازدیدهــای  دوره ای،  تعمیــرات  شــبکه ها، 
فعالیت هــا  تأسیســات و دامنــه  از  میدانــی 
ــه  ــانی را ب ــات رس ــت خدم ــم حقانی می توانی

ــانیم«. ــات برس اثب
ــمردن  ــمند ش ــن ارزش ــا ضم ــدون خودنی فری
»این گونــه  داشــت:  بیــان  ارزیابی هــا 

مســیر  در  را  مــا  مشــخص،  برنامه هــای 
ــوت  ــاط ق ــود نق ــف و بهب ــاط ضع شــناخت نق
ادعایــی  هیچ گونــه  مــا  و  می د هــد  قــرار 
ــچ  ــتیم و هی ــف هس ــدون ضع ــه ب ــم ک نداری
ســازمانی نمی توانــد ایــن ادعــا را داشــته 
ــت در کار و  ــا جدی ــم ب ــی می توانی ــد ول باش
مضاعــف نمــودن تــوان نیروهــای اجرایــی 

بهتریــن ارائــه را داشــته باشــیم«.
ارائــه،  بهتریــن  این کــه  بیــان  بــا  وی 
عنــوان  می طلبــد،  را  مختلفــی  مقوله هــای 
کــرد: »صبــر و پایــداری، طراحــی، اجــرا، 
دلســوزی در کار، حضــور قبــل از موعــد در 

خدمــات رســانی، همدلــی، همــکاری در تمــام 
واحدهــا مثــل چنــد روح در یــک کالبــد 
این چنینــی  شــاخص های  از  بســیاری  و 
می توانــد ارائــه را در حــد عالــی تکمیــل 

نمایــد«.
ــرکت  ــجم ش ــم منس ــه داد: »تی ــا، ادام خودنی
عملکــرد  نظــر  از  لرســتان  بــرق  توزیــع 
هیچ گونــه مشــکلی نــدارد و نقــاط ضعــف 
بســیار محــدودی وجــود دارد کــه رفــع آن هــا 
فقــط بــا همــت و تــالش مجدانــه میســر 
اســت تــا بتوانیــم در بیــن شــرکت های توزیــع 

کشــور رتبــه برتــر را به دســت آوریــم«.

مدیرعامــل شــرکت توریــع بــرق اســتان 
ــر  ــف و تأث ــراز تأس ــن اب ــتان ضم لرس
به خاطــر حادثــه دلخــراش زلزلــه در 
ــاب  ــرپل ذه ــًا س ــور مخصوص ــرب کش غ
ابــراز داشــت: »در آموزه هــای دینــی 
مــا نوع دوســتی و احتــرام متقابــل و 
ــم  ــل تکری ــئولیت در مقاب ــاس مس احس
در  و  اســت  اصــل  یــک  انســانیت 
این گونــه مــوارد نگرش هــای دینــی و 
ــاداری  ــد و وف ــه تعه ــت ک ــی ماس مذهب
ــز  ــا متمای ــر ملت ه ــه دیگ ــبت ب را نس

می ســازد«.
ــان را  ــا، از دســت دادن هموطن ــدون خودنی فری
ــت و  ــر دانس ــزرگ و جبران ناپذی ــدوه ب ــک ان ی
گفــت: »خســارات جانــی و مالــی کــه بــر پیکــره 
ــت«. ــنگین اس ــیار س ــود بس ــور وارد می ش کش

و  اقشــار  همــه ی  این کــه  بیــان  بــا  وی 
بــه  ایــن حادثــه  در  لرســتان  دســتگاه های 
نوبــه ی خــود بــه یــاری مــردم کرمانشــاه 
شــتافتند ابــراز داشــت: »مــا نیــز از ایــن قاعــده 
ــن  ــوان اســتان معی ــه عن ــم و ب مســتثنی نبودی
ــه نحــو احســن وارد  ــت خــود ب در حــوزه فعالی
عمــل شــدیم و تمــام تــوان خــود را بــه کار 
ــن  ــه تأمی ــبت ب ــت نس ــرع وق ــا در اس ــته ت بس

ــم«. ــدام نمایی ــه زده اق ــق زلزل ــرق مناط ب
مدیرعامــل بــرق لرســتان بــا اشــاره بــه این کــه 
در اولیــن روز حادثــه نســبت بــه اعــزام 27 
بــه  توانمنــد  و  اجرایــی  نیروهــای  از  نفــر 
ــزات  ــا تجهی ــرداری ب ــت بهره ب سرپرســتی معاون
ــیار  ــرد: »بس ــح ک ــم تصری ــدام نمودی ــل اق کام
ــی و  ــف دین ــتیم وظای ــه توانس ــحالیم ک خوش
انســانی کــه بــر گــردن ماســت را در حــد تــوان 

ــانیم«. ــام برس ــه انج ــود ب خ
9 اکیپ به مناطق اعزام شدند

در ادامــه معاونــت بهره بــرداری ضمــن ابــراز 
داشــت:  اظهــار  زلزلــه زدگان  بــا  همــدردی 
ــأ ســخت  ــی واقع ــت عظم ــن مصیب ــل ای »تحم
اســت و زمانــی کــه رشــادت های مــردم را 
می بینیــم  خــود  هم نوعــان  بــه  کمــک  در 
افزایــش  مضاعــف  تــالش  انگیزه هــای 

. بــد« می یا
ــرکت  ــه ش ــان این ک ــا بی ــان ب ــفندیار دهق اس
توزیــع بــرق لرســتان بــر خــود وظیفــه دانســته 
کــه بــه کمــک زلزلــه زدگان اســتان کرمانشــاه و 
خصوصــأ ســرپل ذهــاب بشــتابد، اظهــار داشــت: 
ــود را در  ــالش خ ــام ت ــپ، تم ــزام 9 اکی ــا اع »ب
ــق  ــرق مناط ــن ب ــر تأمی ــریع در ام ــت تس جه

آســیب دیده بــه کار بســتیم«.

وی اقدامــات انجــام گرفتــه در مناطــق زلزلــه زده 
ــوان  ــل عن ــرق لرســتان را به شــرح ذی توســط ب
نمــود:  »اعــزام یــک دســتگاه تریلــر، یــک 
ــر  ــی، 2 دســتگاه باالب ــل 10 تن دســتگاه جرثقی
ــکاب،  ــک دار پی ــواری کم ــتگاه س ــر، 5 دس معاب
ارســال یک دســتگاه دیــزل ژنراتــور جهــت 
ــی،  ــر بتون ــال تی ــرق اضطــراری و ارس ــن ب تأمی
انــواع مقــره، انــواع پیــچ و مهــره، تابلــوی فشــار 
ضعیــف، کنســول فلــزی، کــت اوت فیــوز و 
ــی  ــه ارزش ریال ــاز ب ــورد نی ــزات م ــر تجهی دیگ

ــال«. ــون ری ــارد و 750 میلی 2 میلی
ــان گفــت: »تجهیــزات و وســایل  دهقــان در پای
فــوق در اختیــار 9 اکیــپ اجرایــی قــرار گرفــت 
و در اولیــن روز پــس از زلزلــه بــه محــل اعــزام 
و تأمیــن بــرق مناطــق آســیب دیــده را برعهــده 

گرفتنــد«.

برگزاری جلسه هادی ارزیابی حوزه های بهره برداری

کمک 2 میلیارد و 75۰ میلیون ریالی برق لرستان 

به زلزله زدگان کرمانشاه
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دو پروژه مهم برق رسانی 
در شهرستان دوره چگنی

جهت دریافت آخرین اخبار 
و اطالعات مربوط به

شرکت توزیع برق استان لرستان
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»تومــاس آلــوا ادیســون« در ســال 1847 
ــكا  ــو آمری ــت اوهای ــان ایال ــهر می در ش

ــد. ــا آم به دنی
او حــدود ســه مــاه آمــوزش و تحصیــل رســمی آن 
ــون در دوره  ــه ادیس ــی ک ــت. هنگام ــان را داش زم
ابتدایــی درس می خوانــد مدیــر مدرســه وی اعتقــاد 
داشــت کــه ادیســون شــاگرد کودنــی اســت و عــذر 

وی را از مدرســه خواســت.
ــت  ــال داش ــط 21 س ــه فق ــی ک ــون هنگام ادیس
اولیــن اختــراع خــود را کــه یــک دســتگاه الکتریکی 

ــود عرضــه کــرد. شــمارش آرا ب
آن دســتگاه فــروش نرفــت و ادیســون از آن پــس 
تــاش خــود را روی اختــراع وســایلی متمرکــز کــرد 

کــه بتوانــد بــازار خوبــی داشــته باشــند.
مدتــی بعــد، ادیســون سیســتم پیشــرفته نمایشــگر 
اطاعــات بــورس را اختــراع کــرد و توانســت آن را 
ــول  ــه در آن روزگار پ ــزار دالر، ک ــغ 4۰ ه ــه مبل ب

ــود، بفروشــد. هنگفتــی ب
ــون  ــری ادیس ــدد دیگ ــات متع ــه  اختراع ــا عرض ب
ــه  ــون ک ــراع گراماف ــد. اخت ــد ش ــهور و ثروتمن مش
ــااًل یکــی از  ــت رســید احتم ــه ثب در ســال 1877 ب
به شــمار می رفــت.  او  اختراعــات  ابتکاری تریــن 
ــت  ــا اهمی ــرای دنی ــر ب ــه بیش ت ــه ک ــی آن چ ول
داشــت کاری بــود کــه او در ســال 1879 در جهــت 
تکمیــل و توســعه المــپ روشــنایی حرارتــی انجــام 

داد.
ــتمی  ــا سیس ــراه ب ــون هم ــی ادیس ــپ الکتریک الم
کــه او بــرای توزیــع نیــروی الکتریکــی ابــداع کــرد 
ــرای تأمیــن  بهره گیــری از نیــروی الکتریســیته را ب

روشــنایی منــازل عملــی ســاخت.
در ســال 1882 کمپانــی او در نیویــورک تولیــد 
المــپ را آغــاز کــرد و از آن پــس اســتفاده از بــرق 

ــت. ــترش یاف ــان گس ــر جه ــازل سراس در من
ادیســون بــا ایجــاد اولیــن کارخانــه و شــبکه توزیــع 
بــرق شــالوده ی توســعه بــزرگ صنعــت را بنــا نهــاد. 
ادیســون هم چنیــن ســهم بزرگــی در توســعه و 
تکمیــل دوربین هــای فیلمبــرداری و پروژکتــور 

ــم دارد. ــش فیل نمای
او در اصــاح سیســتم تلفــن کار بزرگــی انجــام داد، 

دهنــی ذغالــی ابداعــی او بــر قــدرت شــنوایی طرف 
ــراف و  ــن در تلگ ــزود. هم چنی ــن اف ــل در تلف مقاب
ــود  ــی به وج ــر اصاحات ــین تحری ــتگاه های ماش دس
از  او می تــوان  اختراعــات  میــان ســایر  از  آورد. 
ــره باطــری  ــتگاه ذخی ــون« و دس ــتگاه »دیکتاف دس
از  بیــش  ادیســون  بــرد. گفتــه می شــود  نــام 
یک هــزار اختــراع را بــه ثبــت رســانده اســت کــه از 
نظــر تعــداد واقعــًا عجیــب و غیرقابــل تصــور اســت.

در  فوق العــاده  توانایــی  ایــن  دالیــل  از  یکــی 
اختــراع و ابــداع، آن اســت کــه او در آغــاز کار 
»منلوپــارک«  در  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه  یــک 
نیوجرســی تأســیس کــرد و گروهــی از افــراد الیــق 

و کارآزمــوده را بــه همــکاری خــود فراخوانــد.
ــه  ــود بلک ــرف نب ــرع ص ــک مخت ــا ی ــون تنه ادیس
در زمینــه ی تولیــد و ســازماندهی چندیــن کمپانــی 
صنعتــی کارهــای مهمــی انجــام داد. یکــی از 
آورد  به وجــود  او  کــه  تشــکیاتی  مهم تریــن 
همــان اســت کــه امــروز بــه نــام شــرکت »جنــرال 
ــهور  ــروف و مش ــا مع ــر دنی ــک« در سراس الکتری

ــت. ــده اس ش
ادیســون در ســال 1882 کشــف کــرد کــه در 
فضــای تقریبــًا خــأ، الکتریســیته جــاری می توانــد 
ــا یک دیگــر تمــاس ندارنــد،  بیــن دو ســیمی کــه ب
جریــان یابــد. ایــن پدیــده کــه از آن بــه عنــوان »اثر 

ــوری  ــر تئ ــا از نظ ــود نه تنه ــاد می ش ــون« ی ادیس
ــتفاده  ــز اس ــل نی ــه در عم ــت بلک ــه اس ــل توج قاب
فراوانــی دارد. بــا بهره گیــری از ایــن پدیــده تکمیــل 
و اصــاح لوله هــای الکترونــی عملــی شــد و ایجــاد 

ــد. صنعــت الکترونیــک ممکــن گردی
ــدم  ــود از ع ــر خ ــم عم ــمت اعظ ــون در قس ادیس
ایــن  ولــی  می بــرد  رنــج  شــدیدی  شــنوایی 
ــاالی او در انجــام  ــوان ب ــا ت معلولیــت و ناراحتــی ب

کارهــای ســخت و زیــاد جبــران می شــد.
ــرد )همســر اول  ــار ازدواج ک ــاس ادیســون دوب توم
ــود  ــر ازدواج خ ــت( و از ه ــا رف ــی از دنی او در جوان
ســه فرزنــد داشــت. او در ســال 1931 در ســن  84 
ــج« نیوجرســی درگذشــت. ســالگی در »وســت ارن

ــث و  ــچ بح ــون هی ــوان ادیس ــتعداد و ت ــاره اس درب
جدلــی وجــود نــدارد. همــگان بــر ایــن نکتــه اتفــاق 
نظــر دارنــد کــه او بزرگ تریــن نابغــه اختــراع 
در تمــام دوران هــا اســت. نگاهــی بــه سلســه 
ــرام و تحســین  ــودمند او احت ــد و س ــات مفی اختراع

همــه را بــر می انگیــزد. 
خالــی از لطــف نیســت اگــر بدانیــد برخــی از 
ــام خــود ثبــت کــرده  اختراعاتــی کــه ادیســون به ن
در واقــع تکمیــل و اصــاح ابزارهــا و وســایلی بــوده 
کــه دیگــران قبــًاً اختــراع کــرده و مــورد اســتفاده 

نیــز قــرار داشــت.

توماس ادیسون
نابغه ای با بیش از ۱۰۰۰ اختراع
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ــده  ــل آم ــای به عم ــاس ارزیابی ه براس
عملکــرد  شــاخص های  بررســی  و 
حراســت های صنعــت بــرق کشــور، 
افتخــاری دیگــری بــرای شــرکت توزیع 
ــد و  ــرق اســتان لرســتان به دســت آم ب
دفتــر حراســت ایــن شــرکت به عنــوان 
ــرق  ــت ب ــر حراس ــر دفات ــده برت برگزی

ــد. ــاب گردی ــور انتخ کش
ــت  ــر حراس ــر دفت ــوص مدی ــن خص در همی
از  تشــکر  ضمــن  لرســتان  اســتان  بــرق 
حمایت هــای بی شــائبه مدیرعامــل شــرکت 
ابــراز داشــت: »ایــن موفقیــت بــزرگ مرهــون 
زحمــات دلســوزانه همــکاران دفتــر حراســت و 
ــنل  ــل و پرس ــغ مدیرعام ــای بی دری حمایت ه
ــت  ــای حراس ــن رهنموده ــرکت و هم چنی ش

ــد«. ــتان می باش ــتان لرس ــرم اس کل محت
»در  داشــت:  اظهــار  حیــدری زاد  مهــدی 
از  شــده  تعریــف  اهــداف  و  برنامه هــا 
ــا  ــر فرآینده ــزی توانی ــت مرک ــرف حراس ط
واضــح  کامــاًل  آینــده  چشــم اندازهای  و 
و مشــخص اســت و مــا نیــز بــر اســاس 
بــه  را  اهــداف  تعیین شــده  شــاخص های 

می کنیــم«. اجرایــی  و  دنبــال  دقــت 
حیــدری زاد بــا اشــاره بــه این کــه تعهــد، 

ــئولیت  ــاس مس ــص و احس ــدی، تخص کارآم
ــت: »براســاس  ــی ماســت، گف خصیصــه ی ذات
ــری  ــای موث ــاله گام ه ــا هرس ــن قابلیت ه همی
در زمینــه ی صیانــت از کارکنــان و حراســت از 
ــته  ــال برداش ــوال بیت الم ــتم اداری و ام سیس

شــده اســت«.
وی یکــی از وظایــف شــاخص حراســت ها 
ــطح  ــم آن در س ــون و تعمی ــه قان ــل ب را عم
ســازمان ها و جامعــه دانســت و تصریــح کــرد: 
»بــرق لرســتان همــواره فرهنگ ســازی در 

زمینــه ی ارتقــاء ســالمت اداری را اصلی تریــن 
به عنــوان  آن را  و  می دانــد  خــود  وظیفــه 
ســطح  در  ضــرورت  یــک  و  اصــل  یــک 
ــای  ــرح و کالس ه ــکاران، مط ــرکت و پیمان ش
ــه  ــوده ک ــزار نم ــری را برگ ــی مثمرثم آموزش
ــا  ــا، آموزش ه ــه پیگیری ه ــبختانه نتیج خوش
ــت  ــرکت و حراس ــنل ش ــای پرس و همکاری ه
ــه  ــر ب ــرکت منج ــل ش ــتان و مدیرعام کل اس
کســب مقــام برگزیــده ی برتــر در صنعــت 

ــد«. ــور گردی ــرق کش ب

ــداز درآمــد  ــرژی و پس ان ــی در مصــرف ان صرفه جوی
تنهــا نبایــد بــر دوش والدیــن باشــد. فرزنــدان شــما 
ــض  ــغ قب ــتن مبل ــه داش ــن نگ ــد پایی ــم می توانن ه

بــرق را یــاد بگیرنــد.
بــه  انــرژی  مصــرف  در  صرفه جویــی  آمــوزش 
ــن  ــا ای ــرد، ام ــی می گی ــت کم ــما وق ــودکان از ش ک
حرکتــی اســت رو بــه جلــو و پــس از مدتــی ممکــن 
اســت دریابیــد کــه آن هــا بهتریــن حافظــان انــرژی 

ــه شــما هســتند. در خان
ــا آمــوزش آغــاز می شــود.  ــرژی ب صرفه جویــی در ان
ارزش صرفه جویــی در انــرژی و این کــه چطــور 
باعــث پس انــداز درآمــد خانــواده و کمــک بــه 
ــد.  ــح دهی ــود را توضی ــت می ش ــط زیس ــظ محی حف
فرامــوش نکنیــد کــه خــود شــما بایــد الگــو باشــید. 
شــما  دســتورالعمل های  زمانــی  تنهــا  بچه هــا 
ــد  ــدی می گیرن ــرژی را ج ــی در ان ــرای صرفه جوی ب
ــن کار را  ــال ای ــد دنب ــش از ح ــما بی ــد ش ــه بدانن ک

گرفته ایــد.
مــواردی کــه بــه کمــک آن هــا می تــوان در مصــرف 
ــو  ــا بازگ ــرای بچه ه ــرد را ب ــی ک ــرژی صرفه جوی ان

: کنید
از  بایــد  رشــته ای  حبابــی  المپ هــای  به جــای 

شــود. اســتفاده  کم مصــرف  المپ هــای 
اســتفاده از تایمــر بــرای خامــوش یــا روشــن کــردن 

برخــی وســایل برقــی و چــراغ راه پله هــا.
تعهــد بــه این کــه هرشــب قبــل از خــواب و هــر روز 
قبــل از خــروج از خانــه کامپیوتــر را خامــوش کنیــد 
ــت اســلیپ  ــر در حال ــرار دادن کامپیوت ــن ق و هم چنی

)خــواب( بــرای مدتــی کــه بــا آن کاری نداریــم.
ــاق را  ــما ات ــه ش ــی ک ــپ زمان ــردن الم ــوش ک خام

تــرک می کنیــد.
ــور  ــار پنجــره و اســتفاده از ن ــز کار کن ــرار دادن می ق

ــپ. ــای الم ــی به ج طبیع
ــا در  ــه از گرم ــظ خان ــرای حف ــا ب ــیدن پرده ه کش
ــه در  طــول روزهــای تابســتان و حفــظ گرمــای خان

ــتان. ــب های زمس ــول ش ط
ــه  ــه سیســتم تهوی ــی ک ــا زمان ــاز نکــردن پنجره ه ب
مطبــوع یــا وســایل گرمایشــی و سرمایشــی کار 

می کننــد.
ــک  ــه کم ــم ب ــه می خواهی ــی ک ــتن درب اتاق بس

ــود. ــرم ش ــیله ای، گ وس
ــرای  ــد ب ــا می توانن ــت، بچه ه ــی اس ــوا آفتاب ــر ه اگ
پهــن کــردن لباس هــا خــارج از خانــه کمــک کننــد 
و دیگــر از خشــک کن ماشــین لباسشــویی اســتفاده 

نکنیــد.
درب یخچال را بیش از حد باز نگه ندارید.

ــاز  ــه آن نی ــر ب ــه دیگ ــی ک ــل را زمان ــارژر موبای ش
ــید. ــرق بکش ــد از ب نداری

ــی کــه ســبب  ــا درزهای ــال پنجره هــا ی ــه دنب در خان
ــا را  ــد و آن ه ــوند بگردی ــرژی می ش ــت ان ــدر رف ه

ــد. مســدود کنی
آمــوزش  بــرای  می خواهیــد  کــه  زمــان  هــر 
هــر چیــزی بــه بچه هــا اقــدام کنیــد تمریــن 
ــد  ــما بخواهی ــر ش ــت. اگ ــم اس ــان مه موعظه هایت
ــد  ــند بای ــرژی باش ــت از ان ــه حفاظ ــد ب ــا متعه آن ه

ــد. ــل کنی ــه آن عم ــان ب خودت
ــده  ــرگرم کنن ــوزش را س ــن آم ــید و ای ــاق باش خ
کنیــد. هــر آمــوزش، زمانــی اثربخش تــر اســت 
ــازی  ــه ب ــن کار را ب ــد ای ــب باشــد. می توانی کــه جال
تبدیــل کنیــد و مثــًا اگــر دو فرزنــد داریــد سیســتمی 
ــا  ــادآوری ی ــرای ی ــا ب ــه بچه ه ــی ب ــرای امتیازده ب
انجــام کارهایــی کــه ســبب صرفه جویــی در انــرژی 

ــد. ــت کنی ــود درس می ش

کودکان بهترین حافظان 
انرژی در خانه
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بــا حضــور معاونــت بهره بــرداری شــرکت توزیــع، 
و  دیســپاچینگ  امــور  مدیــر  بهره بــرداری،  مدیــر 
مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان الشــتر و بــه ریاســت 
ــری در  ــه تصمیم گی ــع جلس ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــش  ــت کاه ــم جه ــای منظ ــوص برنامه ریزی ه خص

ــد. ــزار ش ــتر برگ ــتان الش ــی های شهرس خاموش
ــار  ــوص اظه ــن خص ــتان در ای ــرق لرس ــل ب مدیرعام
ــتان  ــور در شهرس ــا حض ــش ب ــای پی ــت: »ماه ه داش
ــال  ــون ری ــارد و 4۰۰ میلی ــاص 4 میلی ــتر و اختص الش
بــا اســتفاده از نظــرات کارشناســی همــکاران ســعی در 
برطــرف شــدن مشــکات منطقــه داشــتیم کــه دالیــل 
ــد  ــع فرآین ــه موق ــح و ب ــرای صحی ــع اج ــددی مان متع

ــد«. کار ش
فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه این کــه کارهــای 
زیــادی در ایــن شهرســتان انجــام شــده، ابــراز داشــت: 
ــودن  ــه مشــجر ب ــی از جمل ــاص جغرافیای ــرایط خ »ش
ــزی کار  ــای پایی ــتاهای آن و وزش باده ــهر و روس ش
ــیار  ــبکه ها بس ــداری ش ــازی و پای ــرای استانداردس را ب
ــا  ــام ب ــر ای ســخت نمــوده و شــاخه درختــان در بیش ت
ــودن  ــاره نم ــر پ ــاوه ب ــبکه ها ع ــر روی ش ــقوط ب س
ســیم و کابــل شــبکه، باعــث قطعــی بــرق در خیلــی از 

ــد«. ــتان می ش ــن شهرس ــق ای مناط
بــه فــرا رســیدن فصــل ســرما،  بــا اشــاره  وی 
ــی  ــرایط آب و هوای ــتر در ش ــتان الش ــت: »شهرس گف
ــارش  ــا ب خاصــی اســت مخصوصــًا در زمســتان کــه ب
ــر  برف هــای ســنگین و عــدم دسترســی راحــت، کار ب
ــرکت  ــران در ش ــون بح ــک کان ــه ی ــبکه ها ب روی ش

ــت«. ــده اس ــل ش ــع تبدی توزی
تــا  گذشــته  ســال  از  این کــه  بیــان  بــا  خودنیــا 
کنــون چندیــن مرحلــه نیروهــای اجرایــی دیگــر 
گروه هــای  قالــب  در  را  اســتان  شهرســتان های 
هــم  و  شــبکه  تعمیــرات  بــرای  هــم  جهــادی 
بــه  کامــل  تجهیــزات  بــا  درختــان  شــاخه زنی 
ــم  ــا بازه ــت: »ام ــار داش ــتاده ایم، اظه ــه فرس منطق
ــی  ــدر بحران ــًا دو فی ــود دارد مخصوص ــکاتی وج مش
ــدر  ــول فی ــه ط ــی ک ــان و بخــش قای ــزی کهم مرک
ــه  ــن جلس ــد و ای ــر می باش ــه 9۰ کیلومت ــب ب آن قری
صرفــًا به خاطــر رفــع مشــکات ایــن دو فیــدر برگــزار 
شــده و امیدواریــم کــه حاصــل ایــن جلســه منجــر بــه 

ــردد«. ــدر گ ــی دو فی ــودن خاموش ــع نم مرتف
وی بــا بیــان این کــه مقــرر گردیــد یــک فیــدر 
ــای  ــار فیدره ــش ب ــک و کاه ــت تفکی ــه جه جداگان
ــز از  ــهروندان عزی ــا ش ــداث ت ــزی اح ــان و مرک کهم
ایــن بــه بعــد از خدمــات بیش تــری برخــوردار و دارای 
ــات  ــت: »مصوب ــد، گف ــدار گردن ــی پای ــرژی تحویل ان
جلســه کــه شــامل: 6 دســتگاه سکســیونر، دو دســتگاه 
ریکلــوزر و کاور بــر روی مناطقــی کــه بیش تریــن 
ــداث  ــن اح ــد و هم چنی ــان می بینن ــیب را از درخت آس
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــد و تع ــر جدی ــدر 1.5 کیلومت فی
ــدوداً 35۰  ــی ح ــور تقریب ــه به ط ــبکه ک ــزات ش تجهی
میلیــون تومــان هزینــه بــرای شــرکت توزیــع در 
بــردارد کــه امیدواریــم بــا تــاش مضاعــف همــکاران 
رونــد خاموشــی های ایــن شهرســتان بــه حداقــل 

ــند«. ــن برس ممک

بررسی خاموشی های برق الشتر در دستور کار قرار گرفت
7

بولتن خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره دوم - پاییز 96

ــیار  ــازمان ها بس ــاي س ــه در بق ــي ک ــه عوامل از جمل
موثــر اســت و همــواره مــد نظــر مســئوالن و 
انســاني  نیــروي  مدیــران ســازمان ها مي باشــد، 
اســت. مطالعــه و بررســي تاریخچــه توســعه و 
کــه  مي دهــد  نشــان  صنعتــي  جوامــع  تحــول 
ــنتي  ــه س ــول جامع ــد تح ــاني در فراین ــروي انس نی
بــه جامعــه صنعتــي تاثیــر انکارناپذیــر داشــته اســت، 
و  را مهم تریــن  انســاني  نیــروي  به نحــوي کــه 
اصلي تریــن عامــل توســعه جوامــع و ســازمان ها 

نموده انــد. قلمــداد 
زمانــي تصــور مي شــد عملکــرد نیــروي انســاني کــه 
ــد از  ــاي کارمن ــل فعالیت ه ــت از حاص ــارت اس عب
لحــاظ اجــراي وظایــف محولــه پــس از مــدت زمــان 
ــئولیت پذیري  ــا و مس ــد از روي توانایي ه ــن بای معی
ــا در  ــرد ام ــرار گی ــي ق ــورد ارزیاب ــروي انســاني م نی
ــد  ــرد تاکی ــت عملک ــه مدیری ــر ب ــاي اخی دیدگاه ه

شــده اســت.
ــد  ــردي نظام من ــرد رویک ــت عملک ــع، مدیری در واق
اهــداف  تعییــن  فرایندهــاي  راه  از  کــه  اســت 
تحلیــل  و  جمــع آوري  ســنجش،  اســتراتژیک، 
ــرد و  ــاي عملک ــزارش داده ه ــري گ ــا و بازنگ داده ه
به کارگیــري نتایــج آن، بــه بهبــود عملکــرد ســازمان 

مي کنــد. کمــک 
ــود  ــزار بهب ــارت دیگــر، مدیریــت عملکــرد اب ــه عب ب
عملکــرد ســازماني را از راه ارتبــاط و تعدیــل اهــداف 
و نتایــج فــردي،  گروهــي و ســازماني فراهــم مي آورد 
ــاني  ــروي انس ــرد نی ــا عملک ــوع ب ــن موض ــه ای ک
ــراي  ــزاري ب ــر آن اب ــاوه ب ــد. ع ــاوت مي باش متف
ــردن  ــر و اداره ک ــرد برت ــویق عملک ــایي و تش شناس

ــي اســت. ــج ارزیاب ــر اســاس نتای ــور ب ام
ــي  ــاي مختلف ــرد پیامده ــت عملک ــن مدیری هم چنی
عوامــل  تاثیــر  تحــت  و  دارد  ســازمان ها  بــراي 
ــه در  ــرون ســازمان اســت ک ــي در درون و بی مختلف
ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت تــا نقــش محیــط 
ــر مدیریــت عملکــرد مــورد مطالعــه قــرار  بیرونــی ب

ــرد. گی
ــی  ــس بین الملل ــومین کنفران ــه در س ــه ک ــن مقال ای
و  اقتصــاد  مدیریــت،  در  نویــن  پژوهش هــای 
حســابداری 2۰16 )اســتانبول - ترکیــه( بــه صــورت 
ــر  ــا هــدف بررســی تاثی ــه شــد، ب ســخنرانی پذیرفت
ــرکت  ــرد در ش ــت عملک ــر مدیری ــي ب ــط بیرون محی
توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان انجــام پذیرفت.

روش تحقیــق از نظــر هــدف کاربــردی و بــه لحــاظ 
ماهیــت و روش توصیفــی، پیمایشــی و از شــاخه 
میدانــی می باشــد. جامعــه آمــاری پژوهــش را تعــداد 
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــان ش ــر از کارکن N =238 نف
ــا  ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــتان تش ــتان لرس ــرق اس ب
ــورگان  ــه م ــم نمون ــن حج ــدول تعیی ــتفاده از ج اس
تعــداد n =149 نفــر بــه روش نمونه گیــری تصادفــی 
انتخــاب  نمونــه  عنــوان  بــه  نســبی  طبقــه ای 
شــده اند. در ایــن پژوهــش بــرای گــردآوری داده هــا 
ســنجش  اســتاندارد  پرســش نامه های  ابــزار  از 
و   )2۰۰7( همــکاران  و  هایــر  بیرونــی  محیــط 
مدیریــت عملکــرد مایــکل آرمســترانگ )1393(، 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــاي پژوهــش از آزمون 
مدل یابــی  تکنیــک  و  رگرســیون خطــی ســاده 
نرم افزارهــای   کمــک  بــه  ســاختاری  معــادالت 

SPSS و Amos اســتفاده شــده اســت.
ــط  ــه محی ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه یافته ه

ــر دارد. ــت عملکــرد، تاثی ــر مدیری ــی ب بیرون

بررسی تاثیر محیط بیروني بر 
مدیریت عملکرد در برق لرستان
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)ویژه فرزندان همكار( را به شما تبریک عرض می کنیم.
شورای دینی و فرهنگی برق لرستان

صنعــت بــرق در ایــران از ســال 1238 شمســی 
بــا بهره بــرداری از یــک مولــدkv 300 کــه 
توســط یکــی از تجــار ایرانــی تهیــه و در خیابان 
چــراغ بــرق تهــران )امیرکبیــر( نصــب گردیــده 
بــود آغــاز می شــود و در ســال 1316 مؤسســه 
ــرق  ــی ب ــه اداره کل ــداً ب ــه بع ــران ک ــرق ته ب
ــر نظــر شــهرداری  ــت زی ــام یاف ــران تغییرن ته
ــو  ــزار کیل ــروگاه 6 ه ــک نی ــرداری از ی بهره ب
واتــی را به عهــده گرفــت ســپس در ســال 
ــوان  ــا ت ــروگاه ب ــک نی ــرداری از ی 1327 بهره ب

ــاز شــد. ــو وات آغ 8 هــزار کیل
ــران  ــرق ته ــتقل ب ــگاه مس ــال 1328 بن در س
ــه  ــرق را ب ــن ب ــه تامی ــوط ب ــای مرب فعالیت ه
عهــده گرفــت و در ســال 1332 دو واحــد دیزل 
ــروگاه  ــی و در ســال 1338 نی ــزار کیلووات 2 ه
ــدام  ــار هرک ــن بخ ــد توربی ــا 4 واح ــت ب طرش
بــه قــدرت 12 هــزار و 500 کیلــووات مشــغول 
بــه کار گردیــد و ایــن پیشــرفت روز بــه روز بــه 
رشــد خــود ادامــه مــی داد تــا این کــه در ســال 
ــرق  ــه منظــور تشــکیل شــرکت های ب 1331 ب
ناحیــه ای جهــت تولیــد بــرق، ســازمانی به نــام 
ســازمان بــرق ایــران ایجــاد گردیــد کــه پــس 
ــال 1343  ــرق در س ــکیل وزارت آب و ب از تش
ــازمانی  ــه صــورت س ــدا ب ــور ابت ــازمان مذک س
ــه صــورت  وابســته و ســپس در ســال 1343 ب
ــرق در وزارت مذکــور ادغــام  ــت واحــد ب معاون

گردیــد.
ــر اســاس الیحــه  ایــن وزارت از ســال 1353 ب
ــام  ــر ن ــرو تغیی ــه وزارت نی ــس ب ــی مجل قانون
ــاس  ــر اس ــن وزارت ب ــای ای ــت و فعالیت ه یاف

ــد از: ــود کــه عبارتن ــر اســتوار ب اهــداف زی
ــواع  ــاره ان ــق درب ــه و تحقی ــی مطالع 1( بررس

ــرژی.  ان
ــایی و در  ــرای شناس ــق ب ــه و تحقی 2( مطالع

ــه. ــت یافت ــای دس ــن انرژی ه ــار گرفت اختی
3( تعیین سیاست انرژی کشور.

4(نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژی.
5( تهیــه و اجــرای طــرح نیروگاه هــای احداثــی 

و شــبکه های تولیــد انتقــال و توزیــع نیــرو.
6( تهیــه و اجــرای برنامه هــای آموزشــی بــرای 

تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز. 
ــوازم  ــایل، ل ــاخت وس ــدارک س ــه و ت 7( تهی
ــال و  ــور، انتق ــه ام ــوط ب ــین آالت مرب و ماش

ــع. توزی
بــا پیــروزی انقلـــاب اســالمی، بازنگری اساســی 
در خــط مشی هـــای صنعــت بــرق و هماهنــگ 
ســاختن آن هــا بــا اهــداف عالــی انقــالب 

ــت. ضــرورت یاف
عنایــت بــه مفهــوم خودکفایــی، ســرمایه گذاری 
تجهیــزات  تولید کننــده  کارخانه هـــای  در 
مــورد نیــاز صنعــت بــرق، کوتــاه کــردن دســت 
ــه  ــکاران خارجــی و توجــه ب مشــاوران و پیمان
بهره گیــری بهینــه از توانایی هــای داخلــی، 
ــرار داد،  ــازه ای ق ــیر ت ــرق را در مس ــت ب صنع
اســتفاده گســترده  امــکان  فراهــم کــردن 
اقتصــادی،  توســعه  بــرای  بــرق  انــرژی  از 
افق هــای  محرومیت هــا،  رفــع  و  اجتماعــی 
ــرار  ــت ق ــئوالن صنع ــراروی مس ــدی را ف جدی

داد.

نگاهی کوتاه به تاریخچه 
صنعت برق در ایران 

مهرداد نیک پی
ذیحساب و مدیر امور مالی برق لرستان

جناب آقای 
مهندس مهدی حیدری زاد 

مدیر دفتر حراست برق استان لرستان
انتخاب شما به عنوان برگزیده برتر دفاتر حراست 

صنعت برق کشور را صمیمانه تبریک و تهنیت می گوییم.

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان لرستان
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عملکرد واحدهای حفاظتی یک نیروگاه تولید پراکنده 
جهت تشخیص رخداد پدیده جزیره ای

در  تصویــب  از  پــس  مذکــور  پــروژه 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــات ش ــه تحقیق کمیت
ــد  ــر محم ــط دکت ــتان توس ــتان لرس اس
عابدینــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 

ــد. ــام گردی ــردی انج ــت اهلل بروج آی

در ایــن پــروژه یــک شــبکه واقعــی 20 کیلوولــت 
دارای نیــروگاه تولیــد پراکنــده در نرم افــزار 
مــدل   PSCAD/EMTDC گــذرای  حالــت 
ــورت  ــه ص ــوط ب ــی، خط ــه عبارت ــود. ب می ش
گســترده در نظــر گرفتــه شــد و بارهــا به صــورت 
شــده اند.  مــدل  خــط  طــول  در  گســترده 
هم چنیــن پارامترهــای دینامیکــی نیــروگاه نیــز 
ــازی های  ــاس شبیه س ــت. براس ــده اس ــدل ش م
ــه  ــی رل ــای حفاظت ــم واحده ــی، تنظی دینامیک

PCC مشــخص اســتخراج می گــردد.
بــرای رخــداد  تنظیمــات مذکــور  عملکــرد 

بررســی شــد. جزیــره ای 
ــد صحــت تنظیمــات اســت.  شبیه ســازی ها مؤی
از طرفــی، واحدهــای مذکــور در شــرایط رخــداد 
حــوادث دینامیکــی نظیــر مانــور، ورود و خــروج 
ــد،  ــده ش ــت. دی ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــار م ب
تنظیمــات پیشــنهادی در حالــت مذکــور ایمــن 

اســت.

روش های تشخیص جزیره ای شدن
ــع  ــتفاده از مناب ــد اس ــر رون ــال های اخی در س
تولیــد پراکنــده بــه دلیــل مزایــای زیــاد آن هــا 
ــن  ــت. ای ــته اس ــی داش ــل توجه ــش قاب افزای
ــه  ــوص ب ــای مخص ــه حفاظت ه ــاز ب ــع نی مناب
خــود دارنــد تــا بتــوان از مزایــای آن هــا بــه نحــو 
ــی اســتفاده کــرد. رله هــای حفاظتــی در  مطلوب
ــوند:  ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــبکه ها ب ریز ش
و   )PCC( اتصــال  رله هــای محــل مشــترک 

ــد. ــت مول ــای حفاظ رله ه
ــترک  ــل مش ــای مح ــرد رله ه ــن عملک مهم تری
ــبکه  ــدن ریزش ــره ای ش ــخیص جزی ــال تش اتص
ــد  ــی رخ می ده ــره ای شــدن هنگام اســت. جزی
کــه بخشــی از شــبکه توزیــع از شــبکه باالدســت 
ــع  ــا قط ــی آن ه ــاط الکتریک ــده و ارتب ــدا ش ج
شــود ولــی مولــد کمــاکان بــه تغذیــه همــه یــا 
ــل  ــد. دلی ــه ده ــای موجــود ادام برخــی از باره
ــبکه  ــا در ش ــوع خط ــد وق ــر می-توان ــن ام ای
ــد باشــد. ــک کلی ــاز کــردن ی ــا ب باالدســت و ی

شبکه مورد مطالعه
نشــان  مطالعــه  مــورد  شــبکه  شــماتیک 
دو  شــامل  توزیــع  فــوق  پســت  می دهــد. 

ترانســفورماتور قــدرت MVA 15 بــا ســطح 
ــر باســبار  ــاژ kV 63/20 می باشــد کــه کوپل ولت

kV 20 عمدتــاً بســته اســت.
از پســت مذکــور، چهــار فیــدر خــارج شــده کــه 
در انتهــای یکــی از فیدرهــا نیــروگاه 7 مــگاوات 
ــن  ــت. ای ــده اس ــب ش ــر  نص ــرگان پل دخت مه
نیــروگاه شــامل پنــج ژنراتــور 1.4 مگاواتــی 
اســت کــه بــا پســت فــوق توزیــع،  18 کیلومتــر 

ــه دارد. فاصل
شــبکه مذکــور به طــور کامــل بــا جزییــات 
دقیــق در نرم افــزار حالــت گــذرای مــدل شــده 

اســت.
ــدری  ــد فی ــوادث، کلی ــی از ح ــفانه در یک متاس
ــاز  ــت ب ــده اس ــل ش ــه آن متص ــروگاه ب ــه نی ک
را  جزیــره ای  رخــداد  نیــروگاه  ولــی  شــده 
ــه،  ــن حادث ــداده اســت. در طــی ای تشــخیص ن
ــرعت  ــش س ــدت افزای ــه ش ــا ب توربین-ژنراتوره
ــفت آن  ــا ش ــی از واحده ــرده و یک ــه ک را تجرب
خــرد شــده و ســیم پیچ اســتاتور آن آســیب 

ــت. ــده اس دی

ارزیابی حالت گذرای 
واحدهای حفاظتی تنظیم شده

ســناریوی اول: در ایــن حادثــه بــار فیــدر برابر 
6.1 مــگاوات اســت و نیــروگاه تــوان 3.5 مگاوات 
شــدن  بــاز  صــورت  در  می کنــد.  تولیــد  را 
ــراه  ــه هم ــروگاه ب ــدر، نی ــود در فی ــر موج بریک
ــره ای  ــرایط جزی ــه در ش ــدر مربوط ــای فی باره
قــرار می گیــرد. در ایــن حالــت، چــون بــار بیــش 
ــرعت  ــه س ــی رود ک ــار م ــت انتظ ــد اس از تولی
ژنراتورهــا کاهــش یافتــه و در نتیجــه فرکانــس 

ــد. ــت می نمای ــز اف ــره شــده نی شــبکه جزی
ــت  ــی جه ــای حفاظت ــار واحده ــه رفت در ادام
ــره ای را نشــان می دهــد  تشــخیص رخــداد جزی
و  زاویــه   ،ROCOF فرکانــس،  ترتیــب  بــه 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــه PCC می باش ــاژ نقط ولت
مشــاهده  شــد فرکانــس اندازه گیــری شــده 
از نقطــه PCC افــت کــرده اســت. شــاخص 
ROCOF بــه مقــدار قابــل مالحظــه ای کاهــش 

ــد. می یاب
ــد.  ــل مالحظــه ای می کن ــت قاب شــاخص VS اف
ــت  ــدار 0.75 پریونی ــه مق ــه PCC ب ــاژ نقط ولت
صــورت  تنظیمــات  طبــق  لــذا  می رســد. 
پذیرفتــه، رخــداد پدیــده جزیــره ای بعــد از 
زمــان 316 میلی ثانیــه تشــخیص داده می شــود.

ــت  ــی جه ــای تنظیم ــار واحده ــه رفت در ادام
تشــخیص پدیــده جزیــره ای را نشــان می دهــد. 
 VS یافتــه،  افزایــش   ROCOF و  فرکانــس 
افزایــش می یابــد. عــالوه بــر ایــن، ولتــاژ نقطــه 
ــد  ــه می توان ــود ک ــاد می ش ــدت زی ــه ش PCC ب
ــدگان  ــه مصرف کنن ــیب ب ــه آس ــر ب ــی منج حت
خازنــی  بانک هــای  به خصــوص  و  شــبکه 
موجــود در فیــدر گــردد. چراکــه خــازن نســبت 
ــات  ــق تنظیم ــت. طب ــاس اس ــاژ حس ــه ولت ب
صــورت پذیرفتــه، رخــداد پدیــده جزیــره شــدن 
بعــد از زمــان 383 میلــی ثانیــه تشــخیص داده 

ــود. می ش
ســناریوی دوم: تنظیمــات حفاظتــی بایســتی 
ــاوم و ایمــن  ــر اغتشاشــات شــبکه ای مق در براب
ــه  ــردد ب ــرض می گ ــش، ف ــن بخ ــند. در ای باش
ــی 2  ــور ناگهان ــدر به ط ــار فی ــور، ب ــل مان دلی

ــد.  ــش یاب ــگاوات افزای م
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سرویس عکس: حسین پزشک پور

ابراهیم شریفی پور
مدیر دفتر تحقیقات برق لرستان

ــه  ــزی و بودج ــر برنامه ری ــر دفت مدی
شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان 
بــا اعــام این کــه بــرق لرســتان 
ــداف  ــا اه ــدن ب ــتا ش ــت هم راس جه
ــه  ــر، کلی ــرکت توانی ــرو و ش وزارت نی
را  خــود  فعالیت هــای  و  برنامه هــا 
ــه اي  ــاخص هاي برنام ــتای ش در راس
و کیفیتــي تعریــف شــده در طــول 
برنامــه ششــم توســعه، قــرار داده 
اســت، اظهــار داشــت: »در همیــن 
ــه  ــزی و بودج ــر برنامه ری ــتا دفت راس
ایــن شــرکت، مســئول پیگیــری کلیــه 
تحقــق  بــه  مربــوط  فعالیت هــای 
توانیــر  گانــه ی   29 شــاخص های 

ــد«. گردی
همایــون بختیــاری بــا اشــاره بــه این کــه دفتــر 
ــزی و بودجــه جهــت فرهنگ ســازی و  برنامه ری
ــای  ــا الیه ه ــی ت ــاخص های فن ــاندن ش شناس
بــرق  توزیــع  مدیریت هــای  کارشناســی 
شهرســتان ها جلســات متعــددی در محــل هــر 
یــک از واحدهــای اجرایــی برگــزار نموده اســت، 
ــازی  ــه بسترس ــه ب ــا توج ــت: »ب ــوان داش عن
توزیــع  مدیریت هــای  آمادگــی  و  مناســب 
شــاخص محور  جهــت  شهرســتان ها  بــرق 
ــه ی هــر  شــدن، هرســاله شــاخص های 29 گان
شهرســتان تدویــن، ابــاغ و پایــش می گــردد«.

ــن شــاخص ها طــی  ــان این کــه تدوی ــا بی وی ب
ــان  ــران و کارشناس ــور مدی ــا حض ــاتی ب جلس
ــا توجــه بــه نقطــه نظــرات  هــر شهرســتان و ب
ــس از بررســی  ــه پ ــرد ک ــا صــورت می گی آن ه
ــت: »در  ــردد، گف ــاغ می گ ــدن، اب ــی ش و نهای

ادامــه عملکــرد واحدهــای اجرایــی در بازه هــای 
زمانــی دو ماهــه مــورد پایــش قــرار گرفتــه کــه 
در صــورت انحــراف، اقــدام الزم جهــت رفــع آن 
انجــام می شــود و ایــن فرآینــد تــا رســیدن بــه 
نتیجــه ی مطلــوب توســط دفتــر برنامه ریــزی و 

ــود«. ــری می ش ــه پیگی بودج
هم چنیــن  دفتــر  »ایــن  افــزود:  بختیــاری 
بــا امتیازبنــدی شــاخص ها توانســته اســت 
زمینــه ی رقابــت بــرای شهرســتان ها را فراهــم 
ــی ســه  ــد به طــوری  کــه در بازه هــای زمان نمای
ــر  ــتان ها ب ــدی شهرس ــزارش رتبه بن ــه گ ماه
ــای کســب شــده را  اســاس عملکــرد و امتیازه
بــه مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــره جهــت 
ــه  ــود ارائ ــرایط موج ــود ش ــری و بهب تصمیم گی

می نمایــد«.
مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و بودجــه شــرکت 
پایــان  در  لرســتان  اســتان  بــرق  توزیــع 
ــره  ــت مدی ــای هیئ ــرد: »اعض ــان ک خاطرنش
شــرکت پــس از بررســی گــزارش مذکــور، 
و  نمــوده  شناســایی  را  بهبــود  فرصت هــای 
ــاخص ها  ــق ش ــت تحق ــر جه ــای موث راهکاره

را در دســتور کار خــود قــرار می دهنــد«.

پیگیری شاخص های برنامه ای و کیفیتی توانیر 
و تعیین نقش کارشناسان در تحقق آن ها


