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و  بهره بــرداری  معاونــت 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــپاچینگ ش دیس
ــور از پیــک  لرســتان در خصــوص عب
ــرد  ــریح عملک ــه تش ــال 96 ب ــار س ب
ایــن معاونــت پرداخــت و اظهــار 
ایــن  در  موثــر  اقدامــات  »از  داشــت: 
زمینــه می تــوان بــه نصــب 10 مــگاوار 
ــی اتوماتیــک در  خــازن، نصــب بانــک خازن
ــرد  ــازن منف ــب خ ــی، نص ــت های زمین پس
ــت در  ــونده و ثاب ــوواری سوئیچ ش 12.5 کیل

ــرد.« ــاره ک ــتان اش ــاط اس ــه نق کلی
ــداث  ــه اح ــه ب ــان در ادام ــفندیار دهق اس
چنــد نیــروگاه  در اســتان اشــاره کــرد 
 17.9 تولیــد  بــا  نیــروگاه   3« گفــت: 
مــگاوات در حــال بهره بــرداری می باشــد 
حــال  در  نیــز  دیگــر  مــگاوات   13.8 و 
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــه ت ــداث هســتند ک اح

می رســند.« بهره بــرداری 
وی بــا اشــاره بــه صــدور دو موافق نامــه 
بــرای ایجــاد 27 مــگاوات بــرق، افــزود: 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــا 5 متقاض ــن ب »هم چنی
قــرارداد  عقــد  مــگاوات   24 ظرفیــت 
ــه  ــه ی مطالع ــه در مرحل ــه ک ــورت گرفت ص

» شــند. می با
بــرق  تامیــن  بــه  ادامــه  در  دهقــان 
ــاعات  ــترکین در س ــط مش ــراری توس اضط
پیــک مصــرف اشــاره کــرد و گفــت: »عقــد 
ــترک دارای  ــری 70 مش ــرارداد و به کارگی ق
مولــد اضطــراری جهــت تامیــن بــار مصرفی 
ــزار  ــد 150 ه ــار و تولی ــک ب در ســاعات پی
و 163 کیلــووات ســاعت انــرژی ماننــد 
... صــورت گرفتــه  بیمارســتان، آزادراه و 

ــت.« اس

وی ســپس بــه اقدامــات فنی جهــت کاهش 
پیــک بــار در ســال 96  اشــاره کــرد و 
گفــت: »در ایــن زمینــه نیــز متعادل ســازی 
3 هــزار و  800 دســتگاه ترانســفورماتور 
ــی 280 دســتگاه  ــع، نصــب و جابه جای توزی
ــه  ــار ک ــقل ب ــز س ــه مرک ــفورماتور ب ترانس
منجــر بــه کاهــش 238 کیلــووات از پیــک 
بــار شــده اســت، نصب 7 دســتگاه اتوبوســتر 
در جهــت اصــاح پروفیــل ولتــاژ و کاهــش 
ــووات،  ــذاری 350 کیل ــا تاثیرگ ــار ب پیک ب
ــت و  ــال سس ــزار و 242 اتص ــاح 15 ه اص
ــد،  ــووات می باش ــادل 457 کیل ــه مع داغ ک
ــل  ــاز و تبدی ــای غیرمج ــع آوری برق ه جم
آن هــا بــه مجــاز بــه تعــداد 11 هــزار و 571 
مــورد کــه منجر بــه کاهــش 2 هــزار و 451 
کیلــووات شــده اســت و تعدیــل 15 هــزار و 
511 دســتگاه چــراغ معابــر کــه منجــر بــه 
کاهــش یک هــزار 431 کیلــووات ســاعت از 

می باشــد.« پیک بــار 

سخنسردبیر؛
برق را مدیریت کنیم

بــرق  مصــرف  مديريــت 
ــزان  ــش مي ــي کاه ــه معن ب
توليــد و کاســتن از رفــاه 
جامعــه نيســت بلکــه هــدف 
ــي  ــي و منطق ــرد اصول کارب
بــاال  و  حفــظ  و  انــرژي 
ــتفاده  ــره وري اس ــردن به ب
و  الکتريکــي  انــرژي  از 
افزايــش  هم چنيــن 
جامعــه  رفــاه  ســطح 

. شــد مي با
ــهم  ــور و س ــي کش ــد صنعت ــد رش ــه رون ــه ب ــا توج ب
بيــش از 50 درصــدی مصــرف انــرژي، پتانســيل 
قابــل توجهــي بــراي مديريــت مصــرف در ايــن 

ــود دارد. ــش وج بخ
از مهم تريــن عواملــي کــه باعــث از بيــن رفتــن 
ــاي  ــات در بخش ه ــورت تلف ــي به ص ــرژي الکتريک ان
ــر  ــوارد زي ــه م ــوان ب ــت مي شــود مي ت ــف صنع مختل

اشــاره کــرد:
رعايــت نکــردن برنامــه زمانــي صحيــح بهره بــرداري 
از واحدهــاي توليــدي، عــدم اســتفاده منطقــي از 
تجهيــزات منصوبــه، بي بــار کــردن بعضــي از ماشــين 
آالت در طــول ســاعات توليــد، نبــودن برنامــه منظــم 
تعميــرات، مشــکالت موجــود در بخــش توزيــع بــرق 
و توزيــع نامناســب آن، پاييــن بــودن ضريــب قــدرت 
و کنتــرل نامناســب سيســتم هاي روشــنايي، حرارتــي 

ــه... ــف جامع ــای مختل ــي در بخش ه و برودت

ازسویمعاونتبهرهبرداریشرکتمطرحشد؛
اقدامات برق لرستان در عبور از پیک بار 96
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معاونــت برنامه ريــزی و مهندســی شــرکت توزيــع 
بــرق اســتان لرســتان بــا ارائــه ی گزارشــی بــه تشــريح 
ــال جاری  ــه اول س ــت در 6 ماه ــن معاون ــرد اي عملک
ــزی  ــارت و برنامه ري ــت: »نظ ــار داش ــت و اظه پرداخ
ــرآورد  ــی و ب ــادی و پيش بين ــات اقتص ــام مطالع در انج
بودجــه تجهيــزات و نحــوه ی مصــرف آن، توســعه 
زيرســاخت ها و پشــتيبانی سيســتم های اطالعاتــی، 
ــترش  ــرق، گس ــت ب ــش کيفي ــات و افزاي ــش تلف کاه
ــت  ــع و رعاي ــتم های توزي ــات سيس ــات و مطالع تحقيق
ــزات از  ــی تجهي ــخصات فن ــه مش ــتانداردها و تهي اس

ــد.« ــت بوده ان ــن معاون ــم اي ــات مه اقدام
ــرد  ــوص عملک ــه در خص ــين بيگی در ادام ــی حس عل
دفتــر برنامه ريــزی و بودجــه طــی ســال های 95 و 
شــش ماهــه 96 گفــت: »تدويــن موافقت نامــه بودجــه 
از محــل منابــع داخلــی ســال های 95 و 96 و ورود بــه 
ــری از  ــرل جلوگي ــی و اداری، کنت ــع مال ــزار جام نرم اف
ــن  ــال های 95 و 96، تدوي ــی س ــه ط ــراف بودج انح
موافقت نامــه بنــد ه تبصــره 6 از محــل منابــع عمومــی، 
تدويــن و کنتــرل شــاخص های 29 گانــه توانيــر و 

ــا مديريت هــای  ــداوم و دوره ای ب ــزاری جلســات م برگ
در  فنــی  شــاخص های  شناســاندن  بــرق،  توزيــع 
ــرق و  ــع ب ــای توزي ــی مديريت ه ــای کارشناس اليه ه
ــاخص های  ــان از ش ــالع کارشناس ــت اط ــری جه پيگي
مصــوب،  ارســال منظــم و بــه موقــع آمــار بــه 
توانيــر و اســتانداری به صــورت ماهيانــه و فصلــی، 
ــتادی و  ــای س ــا واحده ــداوم ب ــات م ــزاری جلس برگ
ــری  ــوب، پيگي ــای مص ــوص بودجه ه ــی در خص اجراي
موافقت نامــه بودجــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه بــه 
ــرآورد  ــای ب ــه دفترچه ه ــال، تهي ــارد ري ــغ 20 ميلي مبل
بــار و انــرژی 5 ســاله و ارســال بــه توانيــر و بــرق باختر، 
ــه  ــال ب ــی و ارس ــاد مقاومت ــای اقتص ــن برنامه ه تدوي
موقــع گزارشــات بــه اســتانداری، صحت ســنجی و ورود 
ــازی  ــی آی اس، کاربردی س ــزار ج ــه نرم اف ــات ب اطالع
جــی آی اس و ارايــه اطالعــات جهــت کاهــش تلفــات، 
بهينه ســازی  و  اصــالح  تعميــرات،  گــرم،  خــط 
تهيــه  پراکنــده،  توليــد  نيروگاه هــای  احــداث  و 
نقشــه های جديــد و بــه روز از خطــوط و پســت ها 
جهــت مديريــت  بــرق شهرســتان ها، پيگيــری اســتفاده 
ــزات بالاســتفاده و ســالم در شــبکه در جهــت  از تجهي
شــاخص محور  پيگيــری  اقتصــادی،  صرفه جويــی 
نمــودن فعاليت هــای شــرکت و داشــتن برنامــه جهــت 
انجــام فعاليت هــا، تدويــن سياســت های کلــی هرســال 
ــع  ــرای طــرح جام ــری اج ــل، پيگي ــان ســال قب در پاي
ــاد،  ــک خرم آب ــرق ي ــع ب ــت توزي ــانی در مديري برق رس
پيگيــری تاميــن بــرق شــهرک های صنعتــی، پيگيــری 
توســعه فيدرهــای 20 کيلوولــت و برگــزاری جلســات بــا 
بــرق منطقــه ای باختــر، شناســايی منابــع و مصــارف و 
هم چنيــن درآمــد و هزينه هــای شــرکت جهــت انجــام 
فعاليت هــا طبــق برنامه هــای از پيــش تدويــن شــده و 

ــره وری شــرکت.« ــود به ــه بهب کمــک ب

حسینبیگیتشریحکرد؛

نگاهی به عملکرد معاونت برنامه ریزی و مهندسی برق لرستان

مجید امرایی

تدبیر دولت 

در برق رسانی به 

روستاهای لرستان


2 صفحه

افتتاح بزرگ ترین 

پروژه برق رسانی       

روستایی در لرستان 

صفحه4



ــد  ــت تدبيروامي ــر دول ــه اقدامــات بی نظي نظــر ب
مختلــف  ســطوح  ارتقــاء  راســتای  در 
ــعه و  ــًا توس ــه، خصوص ــانی در جامع خدمات رس
گســترش صنعــت و اقتصــاد و افزايــش ســطح 
ــش  ــع آن افزاي ــه تب ــتاها و ب ــات در روس رفاهي
گوناگــون؛  زمينه هــای  در  اشــتغال زايی 
شــرکت توزيــع بــرق اســتان لرســتان نيــز 
همــگام و هــم دوش بــا دولــت اقدامــات موثــری 
ــه کار  ــرژی ب ــد ان ــوان تولي در جهــت افزايــش ت
ــدت  ــه در کوتاه م ــی رود ک ــد آن م ــته و امي بس
ــا  ــن زمينه ه ــمندی در اي ــيار ارزش ــای بس گام ه

ــود. ــته ش برداش
ــتان، 15  ــئوالن لرس ــور مس ــا حض ــی ب در آيين
روســتای صعب العبــور بخــش کاکاونــد از توابــع 

ــد. ــرق دار گردي ــاد ب شهرســتان نورآب
اســتان  بــرق  توزيــع  شــرکت  مديرعامــل 
ــا  ــن پروژه ه ــرای اي ــا اج ــه ب ــتان در رابط لرس
ــه  ــه ب ــا توج ــتاها ب ــن روس ــرق اي ــن ب و تامي
ســخت  شــرايط  و  مســير  بــودن  طوالنــی 
ــل  ــت: »در فص ــار داش ــا، اظه ــی آن ه جغرافياي
ــن مناطــق به طــور کامــل پوشــيده  زمســتان اي
از بــرف و در معــرض بادهــای شــديد و کــوالک 
ــود را در  ــعی خ ــت س ــا نهاي ــه م ــند ک می باش
زمان هــای  در  شــبکه ها  پايــداری  جهــت 
بحرانــی و شــرايط بــد آب و هوايــی بــه کار 
ــوند.« ــرق نش ــی ب ــه ب ــردم منطق ــا م ــته ت بس

ــور  ــه صعب العب ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودني فري
بــودن برخــی مناطــق اســتان و مشــکالت 
گفــت:  آن هــا  بــه  برق رســانی  در  عديــده 
نظــر  از  اســتان  بــرق  بــدون  »روســتاهای 
ــودن، مشــکالت  ــتانی ب ــد مســافت و کوهس بع
ــواره  ــع هم ــرکت توزي ــرای ش ــده ای را ب عدي
ايجــاد کــرده کــه خوش بختانــه نيروهــای 
ــه  ــل اين گون ــع در مقاب ــرکت توزي ــر ش تالش گ

موانــع هيــچ گاه پــا پــس نمی گذارنــد.«
وی افــزود: »مصــداق ايــن مدعــا هميــن فيــدر 
ــش از 200  ــه بي ــد ک ــد می باش ــه کاکاون منطق

برف گيــر  و  صعب العبــور  شــبکه  کيلومتــر 
دارد.«

از  بــرق  اين کــه  بــر  تاکيــد  بــا  خودنيــا 
توســعه  شــاخص های  زيرســاختی ترين 
ــرد:  ــح ک ــد، تصري ــل می باش ــک اص ــوده و ي ب
ــاکنين  ــان و س ــال محروم ــه ح ــيدگی ب »رس
ابتدايی تريــن  از  کــه  افتــاده  دور  مناطــق 
امکانــات زندگــی محــروم هســتند جــز در 
قالــب عبــادت بــا هيــچ مقولــه ی ديگــری قابــل 

توصيــف نيســت.«
بــه  ادامــه  در  اســتان  بــرق  مديرعامــل 
ــن  ــرق اي ــد ب ــده ی فاق ــی مان ــتاهای باق روس
شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: »تعــداد 7 
ــرق  ــدون ب ــه ب ــن منطق ــر در اي ــتای ديگ روس
برنامه ريزی هــای  اســاس  بــر  هســتند کــه 
انجــام شــده مقــرر گرديــد در ســال جاری ايــن 
روســتاها نيــز بــرق دار و جشــن برق رســانی 
ــور را  ــه روســتاهای شهرســتان مذک ــل کلي کام
ــم.« ــا کني ــال برپ ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب

ــدون  ــتاهای ب ــاير روس ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــذب  ــدد ج ــت: »در ص ــز گف ــتان ني ــرق اس ب
اعتبــارات الزم جهــت تاميــن بــرق روســتاهای 

ــن  ــه اي ــتيم و چنان چ ــتان هس ــرق اس ــدون ب ب
امــر محقــق شــود کار در شــرايط ســخت 
ــرق در لرســتان  ــت ب ــرای زحمت کشــان صنع ب
ــنل  ــای پرس ــده و توانمندی ه ــادی ش ــری ع ام
شــرايطی  چنيــن  بــا  اجرايــی  زحمت کــش 

ــت.« ــده اس ــن ش عجي
ــال  ــه س ــه اين ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودني فري
ــت،  ــيب هايش گذش ــراز و نش ــی ف ــا تمام 95 ب
ــا  ــديم ب ــق ش ــا موف ــبختانه م ــت: »خوش گف
تــالش همه جانبــه و دلســوزانه همــکاران مقــام 
اول را در گــروه ســوم شــرکت های توزيــع 

ــم.« ــب نمايي ــور کس ــرق کش ب
وی بــا ابــراز خرســندی از موفقيت کســب شــده 
ــگاه کســب شــده،  ــظ جاي ــار داشــت: »حف اظه
وظيفــه ی مــا را بســيار خطيــر و ســنگين تر 
نمــوده و بايــد بــا تمــام تــوان خــود حرکــت رو 
ــت را  ــای موفقي ــه قله ه ــيدن ب ــو و رس ــه جل ب
ــود  ــيل موج ــا و پتانس ــه توانايی ه ــان ب ــا ايم ب

ــم.« ــه اجــرا درآوري ــه مرحل ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــئول در ادام ــام مس ــن مق اي
اين کــه بــرق لرســتان در ســال گذشــته در 
ــی  ــی و اداری و فرهنگ ــف فن ــای مختل زمينه ه

ــت،  ــام داده اس ــری انج ــيار موث ــات بس اقدام
جمــع آوری  »پيک ســايی،  کــرد:  تصريــح 
در  فرهنگ ســازی  غيرمجــاز،  برق هــای 
ــذاری  ــرق، تأثيرگ ــرف ب ــش مص ــت کاه جه
ــترکين،  ــط مش ــرق توس ــی ب ــار مصرف ــر رفت ب
مجــاز،  بــه  غيرمجــاز  انشــعابات  تبديــل 
برگــزاری  کم ظرفيــت،  ترانس هــای  نصــب 
همايش هــا از جملــه مــواردی هســتند کــه 
ــد  ــت مصــرف خواهن ــر مديري ــود را ب ــش خ نق

گذاشــت.«
ــل  ــی را از عوام ــی و همدل ــا سخت کوش خودني
دانســت  بــر کســب موفقيت هــا  تأثيرگــذار 
و اظهــار داشــت: »فرهنگ ســازی مديريــت 
ــرق باعــث جلوگيــری از هزينه هــای  مصــرف ب
انــرژی   saving طرفــی  از  و  سرســام آور 
الکتريکــی و افزايــش درآمــد شــرکت بــه مقــدار 

ــد.« ــد ش ــی خواه ــل توجه ــم گير و قاب چش
ــتای  ــرکت را در راس ــداف ش ــه و اه وی برنام
ــراز داشــت: »در  ــوان و اب ــت مصــرف عن مديري
ســال 96 قطعــأ مــا بايــد بــه دنبــال راهکارهــای 
جديدتــر و بــروز جهــت رســيدن بــه ايــن هــدف 

ارزشــمند باشــيم.«
مديرعامــل بــرق لرســتان اجــرای طــرح فهــام 
بــر  اثرگــذار  و  تعيين کننــده  مصاديــق  از  را 
مديريــت مصــرف دانســت و گفــت: »ايــن 
ــبز در  ــرح س ــام ط ــه ن ــه ب ــزرگ ک ــرح ب ط
ــش  ــر کاه ــالوه ب ــده ع ــی گردي ــور معرف کش
ــنل  ــه و پرس ــاب نقلي ــاب و ذه ــای اي هزينه ه
ــت  ــت جه ــی اس ــه عطف ــدرکار، نقط ــت ان دس
ــادرت  ــه مب ــدی ک ــترکين ديمان ــايی مش شناس
يــا  و  غيرمجــاز  برق هــای  از  اســتفاده  بــه 
ــد.« ــری می نماين ــوازم اندازه گي ــتکاری در ل دس

ــام در  ــت: »اجــرای طــرح فه ــان گف وی در پاي
ســطح اســتان طــی ســه مــاه از صفــر تــا صــد 
انجــام و قرائــت از راه دور برتريــن مزيــت ايــن 

ــد.« ــامانه می باش س

تدبیر دولت در برق رســانی به روستاهای لرستان؛

15 روستای سخت گذر لرستان برق دار شدند
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ــرکت ــاتش ــشتلف ــرحکاه ــریط مج
ــه ــارهب ــااش ــتانب ــرقلرس ــعب توزی
مهــم موضوعــات از یکــی اینکــه
ــرژی ــاتان ــشتلف ــرق،کاه ــتب صنع
ــت:»با روی کار  ــارداش ــت،اظه ــرقاس ب
ــون  ــا کن ــال 92 ت ــد از س ــت تدبيروامي ــدن دول آم
و  توانيــر  در  تلفــات  کاهــش  جهــادی  طــرح 

ــری  ــدت بيش ت ــا ش ــرق ب ــع ب ــرکت های توزي ش
ــال 95  ــه در س ــوری ک ــردد، به ط ــری می گ پيگي
شــرکت توزيــع بــرق اســتان لرســتان، تلفــات 
ــه 10/46 درصــد کاهــش داده و  ــرق را ب ــرژی ب ان
ــر  هــدف 11 درصــدی ابــالغ شــده از طــرف تواني

ــت.« ــده اس ــق گردي محق
ســال  »در  داد:  ادامــه  حســينی مهر  عبدالرضــا 
ــرق  ــع ب ــرکت توزي ــات ش ــش تلف ــدف کاه 96 ه
ــالغ شــده اســت  ــن و اب لرســتان 9/9 درصــد تعيي
ــه  ــاز ب ــده ني ــن ش ــدف تعيي ــه ه ــيدن ب ــه رس ک
برنامه ريــزی و تــالش دوچنــدان دارد. کــه در 
ايــن راســتا بــرق اســتان بــا بســيج کليــه امکانــات 
ــات را  ــش تلف ــای کاه ــانی، برنامه ه ــروی انس و ني
در دو حــوزه تلفــات غيرفنــی و تلفــات فنــی تدويــن 

و پيگيــری می نمايــد.«
وی ســپس بــه تشــريح اقدامــات صــورت گرفتــه در 

6 ماهــه اول ســال جاری پرداخــت و تصريــح کــرد: 
ــل:  ــی از قبي ــات اقدامات ــش تلف ــتای کاه »در راس
عقــد تفاهم نامــه بــه مبلــغ 60 ميليــارد ريــال 
ــی  ــای عمليات ــرای برنامه ه ــت اج ــر جه ــا تواني ب
کاهــش تلفــات فنــی شــامل نصــب 157 دســتگاه 
ــبکه  ــر ش ــداث 17 کيلومت ــت، اح ــس کم ظرفي تران
ــر  ــداث 15 کيلومت ــالح و اح ــط، اص ــار متوس فش
ــزار و 507  ــض 14 ه ــف، تعوي ــار ضعي ــبکه فش ش
ــتگاه  ــض 921 دس ــوب، تعوي ــاز معي ــور تک ف کنت
ــر  ــض 32 کيلومت ــوب و تعوي ــاز معي ــه ف ــور س کنت
ــل ســرويس فرســوده در حــال اجــراء اســت.« کاب

حســينی مهر ادامــه داد: »تــا کنــون از محــل 
تفاهم نامــه مذکــور تعــداد 71 دســتگاه ترانــس 
کم ظرفيــت، 4 کيلومتــر خــط KV20 و 2 کيلومتــر 
ــزار  ــداد 2 ه ــداث و تع ــف اح ــار ضعي ــبکه فش ش
و 800  دســتگاه کنتــور تک فــاز، 264 کنتــور 

ــض  ــرويس تعوي ــل س ــر کاب ــه فاز و 14 کيلومت س
گرديــده و پــروژه بــا قــوت در حــال پيگيــری 

ــت.« اس
ــداد  ــون تع ــا کن ــه ت ــان اين ک ــا بي ــينی مهر ب حس
ــده  ــع آوری ش ــاز جم ــرق غيرمج ــزار و 139 ب 9 ه
ــزار و  ــداد 3 ه ــدار، تع ــن مق ــت: »از اي ــت، گف اس
ــد  ــداری نموده ان ــی خري ــعاب قانون ــورد انش 817 م
و عمليــات جمــع آوری برق هــای غيرمجــاز در 
ــری اســت.« ــال پيگي ــی در ح ــای اجراي مديريت ه

ــات  ــاير اقدام ــرد: »س ــان خاطرنشــان ک وی در پاي
فنــی و غيرفنــی در راســتای کاهــش تلفــات شــامل 
بهبــود وضعيــت قرائــت لــوازم اندازه گيــری، تســت 
و شناســايی کنتورهــای معيــوب، کنتــرل وضعيــت 
ولتــاژ مشــترکين، نصــب خــازن و ... نيــز هم زمــان 
ــد.« ــراء می باش ــال اج ــوق در ح ــای ف ــا برنامه ه ب

»کاهش تلفات« اولویت مهم صنعت برق در کشور و استان



ــه  ــق ب ــتان موف ــتان لرس ــرق اس ــع ب ــرکت توزي  ش
ــت  ــتانی رعاي ــک اس ــه ي ــه درج ــب گواهينام کس

حقــوق مصرف کننــدگان شــد.
ــی ســال 1395  ــن گــزارش در ارزياب ــر اســاس اي ب
ــان اســتانداری لرســتان صــورت  کــه توســط ارزياب
ــه دريافــت  ــرق موفــق ب ــع ب گرفــت، شــرکت توزي
ــوزه  ــتانی در ح ــک اس ــه ي ــی درج ــس طالي تندي

ــد. ــدگان گردي ــوق مصرف کنن ــت حق رعاي
اســتان،  بــرق  توزيــع  شــرکت  مديرعامــل 
ــع،  ــرکت توزي ــنل ش ــه پرس ــر از کلي ــن تقدي ضم
و  زحمــات  مرهــون  را  بــزرگ  موفقيــت  ايــن 
ــوز  ــانی دلس ــروی انس ــبانه روزی ني ــای ش تالش ه
و ســاعی در ســطح اســتان دانســت و ابــراز داشــت: 
ارزيابی هــای  بــه  عنايــت  بــا  »خوش بختانــه 
اســتانداری  ارزيابــان  توســط  آمــده  به عمــل 
ــار در  ــرای اولين ب ــرق ب ــع ب لرســتان، شــرکت توزي
ــود.« ــب نم ــوق را کس ــت ف ــه موفقي ــن زمين اي

وی بــا بيــان اين کــه خدمــات رســانی بــه بهتريــن 
ــه  ــتان وظيف ــريف اس ــردم ش ــأن م ــکل و در ش ش
گفــت:  اســت،  متولــی  دســتگاه های  همــه ی 
»ارزيابــی انجــام شــده در راســتای مــاده 6 قانــون 
صــورت  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمايــت 
ــه موضــوع صيانــت از  ــًا ب گرفتــه و مــاده 6 صراحت

ــد  ــاب رجــوع تأکي ــم ارب حقــوق شــهروندی و تکري
دارد و جــای بســيار خوشــحالی اســت کــه شــرکت 
توزيــع لرســتان بــه ايــن افتخــار نايــل آمــده 

ــت.« اس
فريــدون خودنيــا بــا اشــاره بــه اين کــه مــاده 6 ُمــر 
ــص  ــت اســالمی ن ــوده و در نظــام حکوم ــون ب قان
ــاب  ــم ارب ــوع تکري ــان موض ــد هم ــح و موک صري
ــوق شــهروندان اســت،  ــه حق ــوع و رســيدگی ب رج
ــرد  ــت ک ــل ثاب ــد در عم ــذا باي ــرد: »ل ــح ک تصري
ــتند  ــت هس ــان حکوم ــان ولی نعمت ــردم هم ــه م ک

ــت.« ــا آن هاس ــق ب ــواره ح و هم
ــرار دادن  ــت ق ــه در اولوي ــر اين ک ــد ب ــا تأکي وی ب
مصرف کننــدگان  حقــوق  و  شــهروندی  حقــوق 
بــه  موظــف  »مــا  گفــت:  ماســت،  وظيفــه ی 
بــه کليــه  خدمت گــذاری خالصانــه و بی منــت 
شــهروندان عزيــز اســتان هســتيم و اعتقــاد داريــم 
خدمــت بــه مردمــی کــه هيچ گونــه ادعــا و توقعــی 
ــه  ــه وظيف ــر اين ک ــالوه ب ــد، ع ــار ندارن دور از انتظ
ــزرگ محســوب می شــود.« ــک افتخــار ب اســت، ي

خودنيــا بــا بيــان اين کــه بــرای رســيدن بــه 
قله هــای موفقيــت بايــد هزينــه کــرد، اظهــار 
حقــوق  از  صيانــت  فرهنــگ  »ارتقــاء  داشــت: 
شــهروندی و مصرف کننــدگان مســتلزم اجرايــی 

ــرای  ــداف ب ــن اه ــتورالعمل ها و تعيي ــودن دس نم
رســيدن بــه شــرايط رضايت بخــش می باشــد.«

مديرعامــل بــرق اســتان ادامــه داد: »ارائــه خدمــات 
در حــوزه حقــوق شــهروندی و مصرف کننــدگان 
متعــددی  شــاخص های  و  ســرفصل ها  دارای 
می باشــد کــه در بخــش بــرق نظــر بــه نــوع 
فعاليــت شــرکت انصافــًا بايــد گفــت دامنــه ی ايــن 
ــروش و  ــات ف ــترده و خدم ــيار گس ــا بس فعاليت ه
پــس از فــروش، تعيين کننــده ی نــوع رفتــار مــا بــا 

ــت.« ــهروندان اس ش
ايــن مقــام مســئول بيــان داشــت: »موفقيــت 
ــه حمايــت از حقــوق  ــرق در زمين ــع ب شــرکت توزي
عبــور  فراوانــی  فيلترهــای  از  مصرف کننــدگان 
ــت  ــان داش ــد اذع ــق باي ــاس مصادي ــرده و براس ک
کــه کار مســتمر و 24 ســاعته هرچنــد طاقت فرســا 
باشــد ولــی چــون بــا هــدف خدمــت بــه شــهروندان 
و هــم اســتانی های عزيــز انجــام می شــود هيــچ گاه 

ــود.« ــا نمی ش ــت م ــه فعالي ــع از ادام مان
موفقيــت  بــه  اشــاره  بــا  پايــان  در  خودنيــا 
بــزرگ حاصلــه گفــت: »بســيار خرســندم کــه 
شــرکت توزيــع بــرای اولين بــار در بيــن کليــه 
ــتگاه  ــوان دس ــتان به عن ــی اس ــتگاه های اجراي دس
اول تنديــس طاليــی و لــوح تبريــک در حــوزه 
مذکــور را به دســت آورده اســت و بايــد تــالش 
ــی  ــنوات آت ــه در س ــم ک ــف نمايي ــود را مضاع خ
ــام و  ــظ مق ــرا حف ــود زي ــظ ش ــام حف ــن مق ــز اي ني
موفقيــت بســيار ســخت تر از به دســت آوردن آن 

ــت.« اس

ــرق  ــع ب ــرکت توزي ــل ش مديرعام
ــر  ــد خب ــا تايي ــتان ب ــتان لرس اس
»وزارت  داشــت:  اظهــار  فــوق 
مشــابه  طرح هــای  از  نيــرو 
ــد و هــر مشــترک  اســتقبال می کن
کــه موفــق بــه اجــرای چنيــن 
در  قطعــًا  بشــود  پروژه هايــی 
ــه  ــيار مناســب ب ــرايط بس ــک ش ي
وی  پــروژه ی  ســال   20 مــدت 
ــن  ــه تضمي ــن وزارت خان توســط اي

» . می گــردد
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودني فري
اين کــه، قيمــت خريــد انــرژی 
توليــدی از اين گونــه نيروگاه هــا 
دارای  کــه  مشــترکينی  بــرای 
انشــعاب تــا ظرفيــت 20 کيلــووات 
ــو وات 8  ــه ازای هرکيل ــتند ب هس
هــزار ريــال اســت، گفــت: »بــرای 
ــووات  ــر از 100 کيل ــت باالت ظرفي
7 هــزار ريــال در قالــب همــان 
قــرارداد خريــد تضمينــی 20 ســاله 

می گــردد.« پرداخــت 
اين کــه  بــر  تاکيــد  بــا  وی 
ســقف  تــا  فقــط  مشــترکين 
شــده  خريــداری  انشــعاب 
انــرژی  قبلــی خــود می تواننــد 
ــح  ــد، تصري ــد کنن خورشــيدی تولي

کــرد: »يعنــی اگــر مشــترکی دارای 
10 کيلــووات بــرق خريــداری شــده 
ــرکت توزيــع باشــد، مجــاز  از ش
ــرژی  ــز ان ــووات ني ــت 10 کيل اس

کنــد.« توليــد  خورشــيدی 
خودنيــا بــا اشــاره بــه اين کــه 
مشــترک بــرای توليــد 5 کيلــووات 
ــه  ــال هزين ــون ري ــغ 250 ميلي مبل
»براســاس  گفــت:  می نمايــد، 
طــی  شــده  انجــام  محاســبات 
صــورت  هزينــه ی  ســال   3.5
ــس  ــورده و پ ــت خ ــه، برگش گرفت
ايــن  دريافتی هــای  کليــه  آن  از 
مشــترک از وزارت نيــرو درآمــد 
هيچ گونــه  و  شــده  محســوب 

ــت  ــرژی پرداخ ــت ان ــه ای باب هزين
» . يــد نمی نما

مديرعامــل بــرق اســتان ادامــه 
داد: »ايــن نيــروگاه خورشــيدی 
ــووات  ــد آن 5 کيل ــوان تولي ــه ت ک
ــزار و  ــدود 8 ه ــاالنه ح ــت س اس
250 کيلــووات، معــادل مصــرف 
بــرق 30 خانــوار انــرژی توليــد 

» . می کنــد
وی بــا بيــان اين کــه فضــای مــورد 
ــای  ــداث نيروگاه ه ــرای اح ــاز ب ني
مســکونی 50 مترمربــع مــی باشــد 
اظهــار داشــت: »خوشــبختانه در 
ــرايط  ــل ش ــتان به دلي ــتان لرس اس
ــام ســال  ــر اي ــی، بيش ت آب و هواي

آفتابــی و شــرايط فيزيکــی ابنيــه و 
ــه  ــت ک ــوری اس ــاختمان ها ط س
ــداث  ــيل اح ــازل پتانس ــر من بيش ت
نيــروگاه بــه انــدازه ی ظرفيــت 

ــد.« ــد انشــعاب خــود را دارن خري
مزايــای  بــه  ادامــه  در  خودنيــا 
پــاک  انرژی هــای  از  اســتفاده 
اشــاره کــرد و گفــت: »احــداث 
دارای  نيروگاه هــا  اين گونــه 
کــه  اســت  فراوانــی  مزايــای 
بــه  می تــوان  آن هــا  جملــه  از 
زيســت  آالينده هــای  کاهــش 
ســرمايه های  جــذب  محيطــی، 
ــز  ــرق، تمرک ــوزه ب ــک در ح کوچ
ــش  ــتغال، کاه ــاد اش ــی، ايج زداي
و  الکتريکــی  انــرژی  تلفــات 
مهم تــر از همــه پدافنــد غيرعامــل 
ــرد.« ــاره ک ــی اش ــرايط کنون در ش

در  لرســتان  بــرق  مديرعامــل 
ــر  ــرد: »نظ ــان ک ــان خاطرنش پاي
ــت  ــوع و ماهي ــت موض ــه اهمي ب
نيروگاه هــا  ايــن  تخصصــی 
احتيــاج بــه دانــش و تخصــص 
ــار  ــه ی اقش ــت و هم ــی نيس خاص
ــن بخــش  ــد در اي ــه می توانن جامع

کننــد.« ســرمايه گذاری 
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ایــن دســتگاه در شــرکت توزیــع 
ــارکت  ــا مش ــتان ب ــرق اس ــروی ب نی
ــاخته  ــر س ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش
ــرداری  ــت و بهره ب ــورد تس ــده و م ش

ــت. ــرار گرف ق
نصــب  خــودرو  روی  بــر  دســتگاه  ایــن 
بــا ســرعت 50  می شــود کــه می توانــد 
نمونه بــرداری  بــا  و  ســاعت  در  کیلومتــر 
براســاس اطاعــات دقیــق مکانــی، وضعیــت 
را  خیابان هــا  روشــنایی  پارامترهــای 

کنــد.  جمــع آوری 
ــه  ــت ک ــن اس ــتگاه ای ــن دس ــن ای از محاس
اســتانداردهای  براســاس  و  به درســتی 
ــد  ــنایی مانن ــای روش ــی، پارامتره بین الملل
لوکــس و خیرگــی معابــر را بــا دقــت صــدم 
ــر  ــایی معاب ــد. شناس ــام می نمای ــار اع اعش
ــدگان  ــرای رانن ــی ب ــن رانندگ ــن در حی ناام
ــا  ــتگاه اســت و ب ــن دس ــای ای ــر مزای از دیگ
توجــه بــه این کــه دســتگاه بــا اســتفاده 
از تکنولــوژی روز دنیــا ســاخته شــده در 
شــب بــا شناســایی نقــاط ناامــن بــه کاهــش 
ــد. ــادی می کن ــک زی ــی کم ــات رانندگ تصادف

روشــنایی  ســنجش  شناســایی  دســتگاه 
ســاخته  نیمه صنعتــی  به طــور  معابــر 
شــده و بــا اســتفاده از کمتریــن نفــرات 
اطاعــات روشــنایی معابــر را برداشــت و بــه 
ــکل  ــع مش ــت رف ــی جه ــای عملیات گروه ه

می دهــد. انتقــال 
جهــت  نویــن  روشــي  از  سیســتم  ایــن 
ــن  ــر در حی ــنایي معاب ــزان روش ــن می تعیی
ــا  ــد و ب ــتفاده مي کن ــل اس ــت اتومبی حرک
بــا  متناســب  نمونه بــرداري  از  اســتفاده 
ســرعت حرکــت خــودرو، بــا در نظــر گرفتــن 
موقعیــت خــودرو، پارامترهــاي روشــنایي در 
طــول مســیر x تــا y مــورد ارزیابــي توســط 

دســتگاه قــرار مي گیرنــد.
ویژگی های سیستم

ــا ســرعت خــودرو،  ــرداری متناســب ب نمونه ب
مقادیــر  روشــنایی،  میــزان  اندازه گیــری 
اندازه گیــری شــده بــه همــراه مختصــات 
ــر  ــه مقادی ــوند، مقایس ــد می ش ــی تولی مکان
اســتانداردهای  بــا  شــده  اندازه گیــری 
ــر، مشــخص نمــودن نقاطــی  روشــنایی معاب
کــه دارای روشــنایی مناســب نمی باشــند 
دســتگاه  خروجی هــای  نقشــه،  روی  بــر 
دیگــر  نرم افزارهــای  در  اســتفاده  قابــل 
ــر  ــتگاه ب ــاي دس ــند و پارامتره ــز می باش نی
ــي  ــي و بوم ــتانداردهاي بین الملل ــاس اس اس
ــه در  ــا ک ــنایي راه ه ــي روش ــخصات فن مش
ــد  ــده اند، تولی ــف ش ــت تعری ــازمان مدیری س

می شــوند.
اجزای دستگاه متحرک تعیین روشنایی

یــک دســتگاه لپ تــاپ جهــت پــردازش 
و ثبــت اطاعــات، یــک دســتگاه مــودم 
ــه دارای  ــتگاه GPS پای ــک دس ــیم، ی بی س
آهنربــا جهــت نصــب تجهیــزات اندازه گیــری 
بــر روی ســقف خــودرو، یــک دســتگاه 
ــن  ــدل 1339TES، دوربی ــر م ــس مت لوک
 ،HP Gopro out door مــدل Labview

اتصــاالت. و  ســیم ها 

سیستم متحرک 
جهت تعیین روشنایی معابر

ابراهیم شریفی پور
مدیردفترتحقیقاتبرقلرستان



ــگ ــتایتن ــهروس ــانیب ــروژهبرقرس پ
ــانی ــریبرقرس ــورمج ــاحض ــتب هف
ــئوالن ــیازمس ــوروجمع ــتاییکش روس

ــید. ــرداریرس ــهبهرهب ــاحوب افتت
برق رســانی  مجــری  آييــن،  ايــن  ابتــدای  در 
ــوار  ــدن 420 خان ــرق دار ش ــور از ب ــتايی کش روس
ــر  ــت خب ــگ هف ــتای تن ــرق روس ــط ب ــير خ در مس
داد و اظهــار داشــت: »بــر اســاس قــول ســال قبــل 
ــروژه  ــن پ ــديم اي ــم ش ــتان مصم ــران لرس ــه مدي ب
عملياتــی شــود کــه هــم بــه نفــع مــردم و هــم بــه 

ــت.« ــور اس ــع کش نف
وی بــا اشــاره بــه اين کــه در ســال 95 برنامــه 
ــوار در  ــاالی 10 خان ــتاهای ب ــه روس ــانی ب برق رس
دســتور کار دفتــر بــرق روســتايی کشــور قــرار گرفتــه 
اســت، گفــت: »در ابتــدای ســال 1395 تعــداد 580 
ــايی  ــوار شناس ــاالی 10 خان ــرق ب ــد ب ــتای فاق روس
شــد کــه البتــه دفتــر بــرق روســتايی کشــور در طــی 
ــد  ــه بازدي ــبت ب ــتمر نس ــور مس ــته به ط ــال گذش س
ــن و  ــی در دورتري ــور حت ــر کش ــتاهای سراس روس

ــود.« ــدام نم ــاط اق ــن نق صعب العبورتري
ــی  ــه داد: »ط ــربيانی ادام ــی ش ــن مصلحت ولی الدي
ــت  ــه فهرس ــياری ب ــتاهای بس ــا روس ــن بازديده اي
ــن  ــه اي ــد و ب ــه ش ــرق اضاف ــدون ب ــتاهای ب روس
ترتيــب تعــداد کل روســتاهای فاقــد بــرق بــاالی 10 

ــرد.« ــدا ک ــش پي ــتا افزاي ــه 623 روس ــوار ب خان
ايــن مســئول افــزود: »در ادامــه برنامه ريــزی و 
ــت  ــورت پذيرف ــان ص ــن زم ــدی در کمتري بودجه بن
ــه  ــتان ب ــر اس ــوز ه ه ــده در ح ــتاهای باقيمان و روس
شــرکت های توزيــع نيــروی بــرق ابــالغ و عمليــات 

ــد.« ــاز ش ــتاها آغ ــه روس ــانی ب ــی برق رس اجراي
ــرد:  ــان ک ــور بي ــتايی کش ــانی روس ــری برق رس مج

»خرســنديم کــه پــس از حــدود 12 ســال درخواســت 
وزارت  و  دولــت  حمايــت  بــا  ســرانجام  مکــرر، 
ــرق دار  ــر ب ــتای ديگ ــه و 81 روس ــن منطق ــرو اي ني

ــد.« گرديدن

خدماترسانیبهروستاهاو
محرومیتزداییافتخاراست

در ادامــه ايــن آييــن مديرعامــل شــرکت توزيــع بــرق 
اســتان لرســتان ضمــن تقديــر از مســاعدت های 
ــا توجــه  ــار داشــت: »ب ــت ارشــد اســتان اظه مديري
بــه درخواســت اهالــی ايــن منطقــه و به ويــژه 
برق رســانی  بــر  مبنــی  مکــرر  درخواســت های 
ــالش  ــتاندار پرت ــت اس ــا حماي ــور ب ــل مذک ــه مح ب
ــا  ــروژه ب ــن پ ــرق، اي ــع ب ــرکت توزي ــتان و ش لرس
اعتبــاری معــادل 120 ميليــارد ريــال بــا پيگيری هــا 

و مســاعدت مهنــدس مصلحتــی، مديــر برق رســانی 
ــد.« ــاز گردي ــن و آغ ــور تامي ــتايی کش روس

ــرايط کار  ــی مشــخصات و ش ــه برخ ــه ب وی در ادام
ــاده  ــت: »راه و ج ــرد و گف ــاره ک ــروژه اش ــن پ در اي
دسترســی بــه روســتاهای ايــن منطقــه دشــوار بــوده 
و اغلــب در معــرض ريــزش اســت و از لحــاظ فنــی 
ــکل  ــه مش ــن منطق ــز اي ــی ني ــت توپوگراف و موقعي
برنامه ريزی هــای  بــا  خوشــبختانه  کــه  داشــت 
شــرکت توانيــر، تــالش اســتاندار، نيروهــای شــرکت 
ــروژه  ــن پ ــرکت، اي ــع 2 ش ــت توزي ــع و مديري توزي

ــد.« ــل گردي ــته تکمي ــدروز گذش ــی چن ــاز و ط آغ
ــال  ــه در ح ــه اين ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودني فري
حاضــر بــرق مصرفــی ايــن منطقــه از شــبکه 
بابــت  مشــکلی  و  می شــود  تاميــن  سراســری 
ــرد:  ــح ک ــت، تصري ــد داش ــرق نخواهن ــرف ب مص

ــت  ــتای خدم ــروژه در راس ــن پ ــی شــدن اي »عمليات
بــه مناطــق محــروم، محروميــت زدايــی در روســتاها 
ــهرها  ــيه ش ــوس از حاش ــرت معک ــعه مهاج و توس
ــکاری  ــت و هم ــا دارد از حماي ــه ج ــت ک ــوده اس ب
ســاير ارگان  ماننــد: راهــداری راه و شهرســازی، 
ــی، شــرکت راه آهــن و...  ــروی انتظام اســتانداری، ني

ــم.« ــکر نماي ــر و تش ــز تقدي ني
ــر ايــن نکتــه کــه خدمــات رســانی  ــا تاکيــد ب وی ب
ــرای  ــی افتخــاری ب ــت زداي ــه روســتاها و محرومي ب
همــه ی مديــران محســوب می شــود، اظهــار داشــت: 
ــا  ــم کــه بيــن 50 ت ــز داري ــروژه ديگــر ني »هفــت پ
ــماری  ــد و ش ــی دارن ــت فيزيک ــد پيش رف 100 درص
ــرد،  ــده بروج ــد پراکن ــروگاه تولي ــد: ني ــا مانن از آن ه
نيــروگاه توليــد پراکنــده خرم آبــاد و اليگــودرز ظــرف 
ــيد.« ــد رس ــرداری خواهن ــه بهره ب ــده ب ــاه آين چندم

خودنيــا در ادامــه بــه موفقيــت شــرکت توزيــع بــرق 
اســتان در بحــث طــرح هوشمندســازی شــبکه اشــاره 
کــرد و گفــت: »خوشــبختانه در ايــن حيطــه موفــق 
ــرای  ــه ب ــديم ک ــور ش ــه اول کش ــب رتب ــه کس ب
رســيدن بــه ايــن مهــم بالــغ بــر 100 ميليــارد ريــال 

ــه شــد.« هزين
وی در خصــوص مزايای طرح هوشمندســازی شــبکه 
ــوان  ــتم می ت ــن سيس ــط اي ــت: »توس ــار داش اظه
کنتورهــای بــرق لــوازم ســنگين را از راه دور قرائــت 
ــی در  ــر بــه صرفه جوي ــرد کــه در نتيجــه منج ک

ــود.« ــوخت می ش ــرژی و س ــرف ان مص
مديرعامــل بــرق لرســتان در پايــان خاطرنشــان 
کــرد: »ســال گذشــته نيــز از لحــاظ کاهــش تلفــات، 
ــرکت  ــج ش ــزو پن ــتان ج ــرق لرس ــع ب ــرکت توزي ش
ــود را در  ــات خ ــه توانســت تلف ــود ک ــر کشــور ب برت

ــدارد.« ــتاندارد نگه ــد اس ح

بهره برداری از بزرگ ترین پروژه برق رسانی روستایی کشور در لرستان؛

برق رسانی به روستای تنگ هفت و ایستگاه راه آهن بخش پاپی
4

بولتن خبری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان/ شماره اول - تابستان 96

ــن  ــرق لرســتان گفــت: »در بحرانی تري مديرعامــل ب
شــرايط مالــی بــا صــرف اعتبــار 12 ميليــارد ريــال، 
ــگ  ــه تن ــار منطق ــداران ان ــاژ باغ ــت ولت ــکل اف مش

ســياب  کوهدشــت مرتفــع شــد.«
وی بــا بيــان اين کــه بــا ســه هــدف عمــده، احــداث 
ــه  ــوق ب ــط ف ــار متوس ــری فش ــبکه 24 کيلومت ش
ــاد  ــدف اول ايج ــت: »ه ــد، گف ــرا درآم ــه اج مرحل
ــش  ــن بخ ــت بي ــبکه 20 کيلوول ــگ ش ــه رين نقط
ــی از  ــش کوهنان ــکان و بخ ــع رومش ــوری از تواب س
ــع  ــرژی در مواق ــادل ان ــت تب ــت جه ــع کوهدش تواب
ــار  ــرق چه ــن ب ــدف دوم تأمي ــود و ه ــراری ب اضط
ــوده  ــرق ب ــد ب ــه فاق ــاد ک ــه عالين آب ــتای منطق روس
و بــه دليــل ســنگالخ بــودن منطقــه به عنــوان يــک 
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــرکت ق ــر راه ش ــدی س ــل ج معظ
ــه  ــداران منطق ــاژ باغ ــت ولت ــع اف و هــدف ســوم رف
تنــگ ســياب کــه همــواره مشــکالت فراوانــی را در 

ــتند.« ــات داش ــاری باغ ــل آبي فص
ــداران  ــه باغ ــه اين ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــدون خودني فري
ــار  ــش از 800 هکت ــياب دارای بي ــگ س ــه تن منطق
بــاغ انــار و 110 دســتگاه پمــپ جهــت پمپــاژ 
ــأ  ــت: »عم ــراز داش ــند، اب ــود می باش ــای خ باغ ه
ــای موجــود  ــق فيدره ــن از طري ــرق مطمئ ــن ب تأمي
در بخــش کوهنانــی بــرای آن هــا ميســر نبــود و بــا 
تدابيــری کــه انديشــيده شــد از طريــق پســت 20/63 
کيلوولــت رومشــکان، ايــن مهــم را انجــام داديــم.«

کيلوولــت   20/63 پســت  »احــداث  گفــت:  وی 
ــد دو  ــدار ش ــش وارد م ــال پي ــه دو س ــکان ک رومش
مزيــت عمــده داشــت، ابتــدا مشــکل کمبــود انــرژی 

ــع  ــل رف ــور کام ــتان به ط ــاژ آن شهرس ــت ولت و اف
ــه در  ــود ک ــدواری ب ــت آن، امي ــن مزي ــد و دومي ش

ــت.« ــور ياف ــياب تبل ــگ س ــه تن ــداران منطق باغ

رضایتمندیمردمازوضعیتموجود
ــر توزيــع بــرق شهرســتان کوهدشــت  در ادامــه مدي
ــده و  ــش آم ــت پي ــندی از وضعي ــراز خرس ــن اب ضم
ــروژه  ــن پ ــه، گفــت: »اي ــردم منطق ــدی م رضايت من
ــه  ــا توج ــده و ب ــروع ش ــال 95 ش ــه دوم س در نيم
ــر  ــکالتی ب ــه مش ــه ب ــودن منطق ــنگالخی ب ــه س ب

ــم.« خوردي
تمــام  اين کــه  بــه  اشــاره  بــا  بــدری  علــی 
بــا  مســير  طــی  در  شــده  احــداث  چاله هــای 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــده ش ــی کن ــورهای بنزين کمپرس
ــد  ــرر گردي ــده مق ــل آم ــی های به عم ــا کارشناس »ب
ــاز اول آن 18  ــاز انجــام شــود کــه ف ــروژه در دو ف پ
ــخص و در  ــر مش ــاز دوم آن 6 کيلومت ــر و ف کيلومت

ــت.« ــرار گرف ــتور کار ق دس
ــط  ــار متوس ــط فش ــداث خ ــا اح ــه داد: »ب وی ادام
ــه  ــکان تغذي ــت رومش ــت 20/63 کيلوول ــه از پس ک
ــتگاه های  ــی ايس ــار مصرف ــگاوات از ب ــود 2 م می ش
ــی  ــش کوهنان ــدر بخ ــياب از في ــتان س ــاژ انارس پمپ
منفــک و از فيــدر احــداث شــده جديــد تأميــن بــرق 

ــدند.« ش
بــدری افــزود: »بــا توجــه بــه اين کــه مســير 
بســيار ســخت بــود و در بعضــی نقــاط حمــل تيــر و 
ــاز اول  ــت ف ــدی صــورت می گرف ــه کن ــزات ب تجهي
ــاز دوم آن در  ــرا و ف ــال 95 اج ــاه س آن در بهمن م
ــه  ــاه ســال جاری ب ارديبهشــت 96 شــروع و در تيرم

ــيد.« ــام رس اتم
ــل  ــت: »به دلي ــت گف ــرق کوهدش ــع ب ــر توزي مدي
ــی  ــادی کــه در بخــش کوهنان وجــود مشــترکين زي
وجــود داشــت يکــی از مهم تريــن دغدغه هــای 
ــرای  ــدار ب ــن و پاي ــرق مطمئ ــن ب ــا تأمي ــری م فک
ــا  ــبختانه ب ــه خوش ــود ک ــداران ب ــش و باغ آن بخ
ــک  ــرکت ي ــل ش ــائبه مديرعام ــای بی ش حمايت ه
ــاد  ــه ايج ــرق آن منطق ــوزه ب ــل در ح ــش کام آرام

ــد.« ش

افت ولتاژ انارستان تنگ سیاب برطرف شد
مدیــرتوزیــعبــرقشهرســتانالشــتر
ــد از  ــی و بازدي ــا بررس ــت:»ب ــارداش اظه
ــتر  ــتان الش ــرق شهرس ــبکه های ب ــت ش وضعي
کارشناســانه  و  مطالعاتــی  برنامه ريزی هــای 
جهــت تقويــت آن هــا و تحويــل انــرژی پايــدار و 
مطمئــن و جلوگيــری از نوســانات و رفــع ضعــف 
ولتــاژ مناطقــی از آن حــوزه، مبــادرت بــه تهيــه 
ــبکه های  ــاز ش ــورد ني ــزات م ــدارک تجهي و ت

ــم.« ــوق نمودي ف
مرادجــان ســپهوند گفــت: »پارامترهــای فراوانــی 
ــت مشــترکين در  ــری رضاي ــب حداکث ــرای جل ب
نظــر گرفتيــم کــه تاميــن بــرق پايــدار و افزايــش 
ــس از  ــات پ ــان شــبکه ها و خدم ــب اطمين ضري

فــروش از جملــه ی آن هاســت.«
وی بــا اشــاره بــه اين کــه بــرق زيرســاخت 
حياتــی بــرای اميــد بــه زندگــی در روستاهاســت 
در  را  خدمات رســان  ســازمان های  مابقــی  و 
ــر  ــه ديگ ــت ادام ــده جه ــام ش ــل کار انج مقاب
خدمــات قــرار می دهــد، بيــان داشــت: »شــرکت 
ــول ســخت ترين شــرايط  ــا قب ــواره ب ــع هم توزي
گام اول توســعه را در اين گونــه مناطــق برداشــته 
و اعتقــاد داريــم کــه خواســتن توانســتن اســت و 
در عمــل هــم ايــن مدعــا را ثابــت نموده ايــم.«

ســپهوند افــزود: »بــا توجــه بــه اقليــم جغرافيايی 
و صعب العبــور بــودن منطقــه تعميــر و نگهــداری 
ــخت  ــيار س ــرق کار بس ــبکه های ب ــوط ش خط
و طاقت فرســايی اســت کــه خوشــبختانه بــا 
تــالش شــبانه روزی نيروهــای اجرايــی کمتريــن 

ــم.« ــه داري ــطح منطق ــی ها را در س خاموش
الشــتر  شهرســتان  بــرق  توزيــع  مديريــت 
بی شــائبه  حمايت هــای  »بــا  داشــت:  ابــراز 
ــرق اســتان طــی ســال 96 تعــداد  مديرعامــل ب

6 دســتگاه سکســيونر قابــل قطــع زيربــار جهــت 
ــش  ــا و کاه ــل در مانوره ــرعت عم ــش س افزاي
انــرژی توزيــع نشــده و هم چنيــن کاهــش 
خاموشــی ها بــر روی خطــوط 20 کيلوولــت 
نصــب گرديــد کــه بــرای خريــداری ايــن تعــداد 
ــا  ــودن آن ه ــگ نم ــب و رين ــات نص ــا عملي ب
ــد.« ــه گردي ــان هزين ــون توم ــغ 120 ميلي مبل

وی گفــت: »بــه منظــور کاهــش خاموشــی ها و 
متعــادل نمــودن ولتــاژ تحويلــی بــه مشــترکين 
ــن  ــی اي ــتا ط ــهر و روس ــف ش ــاط مختل در نق
ــس  ــا تران ــرق ب ــت ب ــتگاه پس ــدت 15 دس م
ــان  ــون توم ــغ 200 ميلي ــه مبل ــًا ب ــده جمع کاهن

ــت.« ــده اس ــب گردي ــداری و نص خري
ــار  ــتر اظه ــتان الش ــرق شهرس ــع ب ــر توزي مدي
ــبکه ها  ــان ش ــش اطمين ــرای افزاي ــت: »ب داش
3 کيلومتــر شــبکه فشــار متوســط بــا هزينــه ای 
بالــغ بــر 120 ميليــون تومــان احــداث گرديــد که 
ــوار از  ــا اجــرای ايــن عمليــات تعــداد 200 خان ب
دغدغــه  بــدون  و  مطمئــن  برقــی  داشــتن 

ــدند.« ــوردار ش برخ
ــده  ــرد: »در آين ــدواری ک ــار امي ــپهوند اظه س
شــاهد تحولــی چشــم گير در بــرق اســتان و 

بــود.« شهرســتان ها خواهيــم 

چهار میلیارد و 400 میلیون ریال 
هزینه ی پایداری برق تحویلی شهرستان الشتر



مدیــرتوزیــعبــرقشهرســتانالیگــودرزبا
ــودرز ــتانالیگ ــهشهرس ــهاینک ــارهب اش
ــتانی ــوروکوهس ــقصعبالعب ــزءمناط ج
داشــت:  اظهــار میباشــد، لرســتان
»به هميــن دليــل خدمات رســانی بــه مشــترکين 

ــت.« ــی اس ــت فراوان ــالش و جدي ــد ت نيازمن
ــن  ــه تشــريح عملکــرد اي ــه ب ــر ســرلک در ادام اصغ
ــت  ــال جاری پرداخ ــت س ــه نخس ــت در 6 ماه مديري
ايــن  در  بســياری  »اقدامــات  داشــت:  اظهــار  و 
ــه  ــا ب ــن آن ه ــه مهم تري ــه ک ــام گرفت ــت انج فرص
ــی 75  ــت هواي ــداث پس ــند: اح ــل می باش ــرح ذي ش
ــداث  ــتا، اح ــهر و روس ــطح ش ــر در س ــت آمپ کيلوول
ــی شــهری و روســتايی،  شــبکه فشــار متوســط هواي
ــه منــزل شــهيد مدافــع حــرم، احــداث  برق رســانی ب
ــتايی  ــی شــهری و روس ــار متوســط هواي ــبکه فش ش
ــتای  ــه روس ــانی ب ــی، برق رس ــرورش ماه ــرای پ ب
ــت  ــف جه ــار ضعي ــبکه فش ــداث ش ــمس آباد، اح ش
مشــترکين جديــد شــهری و روســتايی، احــداث 
ــالن،  ــتای چ ــی روس ــط هواي ــار متوس ــبکه فش ش
نصــب 695 دســتگاه چــراغ روشــنايی معابــر، احــداث 
ــای  ــی طرح ه ــت هواي ــط و پس ــار متوس ــبکه فش ش
نيرورســانی و برق رســانی بــه روســتاهای شــول آباد- 
ــار 1 و 2- دهگــه- اســالم آباد  تاويــر- مــوس- گله ي

ــا.« و تون
ــت  ــن مديري ــی اي ــای آت ــه برنامه ه ــه ب وی در ادام
اشــاره کــرد و گفــت:  »اصــالح 1500 شــبکه فشــار 
ضعيــف ســطح شــهر، اصــالح 2 هــزار متــر از شــبکه 
ــف روســتايی، اصــالح شــبکه روشــنايی  فشــار ضعي
معابــر و کاهــش تــوان و تعديــل معابــر ســطح 
شهرســتان، اصــالح و بهينه ســازی شــبکه فشــار 
ــرات خطــوط  متوســط ســطح شــهر، اصــالح و تعمي
بهينه ســازی  و  اصــالح  روســتايی،  کيلوولــت   20
پســت های هوايــی ســطح شهرســتان، اصــالح و 
ــار،  ــتای کزن ــادی روس ــرح ه ــق ط ــازی طب بهينه س
ــور  ــتای س ــرق روس ــبکه ب ــی ش ــالح و جابه جاي اص
ــالح و  ــادی، اص ــرح ه ــق ط ــور طب ــهرک س و ش
ــالح و  ــه و اص ــتای گندمين ــبکه روس ــازی ش بهينه س
ــلطان از  ــار متوســط چمن س ــبکه فش ــم ش ــع حري رف
ــود.« ــد ب ــال خواهن ــه دوم س ــش ماه ــای ش برنامه ه

ســرلک در پايــان گفــت: »هم چنيــن مديريــت توزيع 
ــه  ــانی ب ــروژه برق رس ــام پ ــا انج ــودرز ب ــرق اليگ ب
روســتای اينــوه، محــل امــام زاده محمدبن حســن )ع( 
اســتفاده از عــوارض طبيعــی منطقــه و صخــره جهــت 
ــر و  ــور کم نظي ــطح کش ــه در س ــبکه ک ــداث ش اح
ــه  ــانی ب ــه ی برق رس ــد، زمين ــر می باش ــی بی نظي حت
ــود  ــم نم ــام زاده را فراه ــد از ام ــتاهای بع ــاير روس س
ــا  ــه ی ايــن روســتاها، روســتای چــالن ب کــه از جمل
ــتای  ــر از روس ــه ی 4 کيلومت ــا فاصل ــوار و ب 16 خان

ــد.« ــوه می باش اين

مدیــر امــور مشــترکین شــرکت 
ــو  ــتان در گفت وگ ــرق لرس ــع ب توزی
بــا خبرنــگاران بــه تشــریح عملکــرد 
اول  ماهــه   6 طــی  واحــد  ایــن 

پرداخــت. ســال جاری 
چنگیــز شــیرازی بــا اشــاره بــه فــروش 12 
ــا  ــب ب ــعاب متناس ــره انش ــزار و 551 فق ه
درخواســت متقاضیــان در شــهر روســتا، 
ــا  ــم در مقایســه ب ــن رق اظهــار داشــت: »ای
مــدت مشــابه ســال قبــل 43 درصــد رشــد 

داشــته اســت.« 
جهــت  در  »هم چنیــن  داد:  ادامــه  وی 
ــا متقاضیــان انشــعاب واقــع در  مســاعدت ب
حواشــی شــهرها و روســتاها تعــداد 2 هزار و 
188 مشــترک بــه صــورت تقســیط واگــذار 
شــده اســت کــه بــا احتســاب فــروش 
ــداد مشــترکین  ــر تع ــه اخی انشــعاب 6 ماه
ــه  ــهریور 96 ب ــان ش ــتان در پای ــرق لرس ب

ــت.« ــیده اس ــترک رس ــزار مش 609 ه
شــیرازی در ادامــه بــه مبحــث فــروش 
انــرژی اشــاره کــرد و گفــت: »درحــوزه 
فــروش انــرژی توســط ماموریــن قرائــت کــه 
ــه برداشــت  ــدام ب ــه محــل اق ــا مراجعــه ب ب
اطاعــات کنتورهــای بــرق شــده، تــا پایــان 
ــارد  ــرژی 121 میلی ــروش ان ــهریورماه، ف ش
تومــان ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم بــا 
توجــه بــه افزایــش دمــای هــوا درتابســتان 
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــال جاری در مقایس س
ســال قبــل 16 درصد رشــد داشــته اســت.«

لرســتان  بــرق  امــور مشــترکین  مدیــر 

کنتــرل  پروژه هــای  قالــب  »در  گفــت: 
مصــرف مشــترکین و جلوگیــری از خطــای 
هــزار   195 تعــداد  اندازه گیــری  لــوازم 
ــده اند.« ــنجی ش ــت و صحت س ــور تس کنت

تامیــن نقدینگــی  وی مهم تریــن منبــع 
و  پروژه هــا  اجــرای  بــرای  شــرکت 
کیفیت بخشــی بــه خدمــات را از محــل 
فــروش انــرژی بــرق دانســت و تصریــح 
مشــترکین  از  مطالبــات  »مانــده  کــرد: 
ــان  ــارد توم ــش از 165 میلی ــه بی ــتان ب اس
همــه ی  به رغــم  کــه  اســت.  رســیده 
تاش هــای بــه عمــل آمــده تــا کنــون 
درصــد وصــول محقــق شــده، کمتــر از 
به طــور  یعنــی  می باشــد،  درصــد   80
ــه  ــرژی ب ــروش ان ــد از ف ــول 20 درص معم
ــت.« ــده اس ــه ش ــته اضاف ــای گذش بدهی ه

ــور  ــه به منظ ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــیرازی ب ش
کیفیت بخشــی و افزایــش ضریــب اطمینــان 
انشــعاب،  و  انــرژی  فــروش  اطاعــات 
ــات  ــوزه خدم ــترده ای در ح ــات گس اقدام
مشــترکین صــورت پذیرفتــه اســت، گفــت: 
»از آن جملــه می تــوان بــه سیســتم جامــع 
pc- دســتگاه های  به کارگیــری  فــروش، 

ــناد،  ــکن اس ــامانه اس ــتفاده از س pos، اس
ــانی  ــی اطاع رس ــامانه پیامک ــدازی س راه ان
بــرق،  انشــعاب  خریــد  متقاضیــان  بــه 
طــرح ملــی فهــام کــه در برگیرنــده ی 
ــووات  ــدرت 30 کیل ــا ق ــام مشــترکین ب تم
توســعه  و هم چنیــن  باالتــر می باشــد  و 
ــترکین  ــی مش ــات جغرافیای ــاختار اطاع س

را می تــوان اشــاره کــرد.«

ــن  ــل و معاونی ــا حضــور مدیرعام در نشســتی ب
ــن  ــرکل و معاونی ــرق و مدی ــع ب ــرکت توزی ش
امــام خمینــی  )ره( اســتان  امــداد  کمیتــه 
ــن دو  ــن ای ــکاری بی ــه هم ــتان، تفاهم نام لرس

ــد. ــد گردی ــتگاه منعق دس
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
لرســتان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه گام هــای 
مثبــت شــرکت توزیــع در خصــوص جــذب 
راســتای  »در  داشــت:  اظهــار  ســرمایه گذار، 
مبنــی  خدمت گــزار  دولــت  سیاســت های 
جهــت  در  خصوصــی  بخــش  تشــویق  بــر 
ــد  ــای تولی ــداث نیروگاه ه ــرمایه گذاری و اح س
ــش  ــای دان ــا برنامه ریزی ه ــر ب ــرق تجدیدپذی ب
محــور و اطــاع رســانی در ایــن خصــوص 
موفــق شــدیم گام هــای موثــری در ایــن زمینــه 
ــرکت  ــن ش ــویه ای بی ــاط دوس ــته و ارتب برداش
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذارن  و  توزیــع 

ــم.« ــرار نمایی برق
نیــروگاه  اولیــن  احــداث  »بــا  افــزود:  وی 
و  مســئوالن  از  دعــوت  بــا  و  مســکونی 
کارشناســان فــن اطاعــات تأثیرپذیــری در 
ــل  ــان قاب ســطح اســتان انتشــار داده و متقاضی
ــم.« توجهــی را در ایــن خصــوص جلــب نمودی

فریــدون خودنیــا بــا اشــاره بــه برگــزاری 
»بــا  کــرد:  تصریــح  بهره بــرداری،  جلســات 
تشــکیل جلســه بهره بــرداری مصمــم شــدیم تــا 
از برخــی دســتگاه ها مثــل کمیتــه امــداد امــام 
ــا  ــم و ب خمینــی)ره( و بهزیســتی دعــوت نمایی
ــا،  ــه نیروگاه ه ــداث این گون ــای اح تشــریح مزای
فرهنــگ اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر را 

ــم.« ــم دهی ــه تعمی در ســطح جامع
ــر اســتفاده  ــد ب ــا تاکی ــرق اســتان ب ــت ب مدیری
نــوع  از  کــه  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از 

ــت  ــی زیس ــدون آالیندگ ــاک و ب ــای پ انرژی ه
محیطــی هســتند، عنــوان داشــت: »اســتفاده از 
ایــن فنــاوری نویــن و روز جهانــی الزامُا بایســتی 
نهادینــه شــده و ایــن امــر بــا تقویت و گســترش 
همــکاری بیــن صنعــت بــرق و برخی دســتگاه ها 
کامــًا میســر شــده و رســیدن بــه ایــن هــدف 

ــد.« ــترس نمی باش ــی دور از دس خیل
ــت  ــراد تح ــه اف ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب خودنی
حمایــت کمیتــه امــداد و بهزیســتی می تواننــد 
ــر  ــاوه ب ــش ع ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــا س ب
ایجــاد اشــتغال و کســب درآمــد تضمیــن شــده 
ــترکین  ــه مش ــی ب ــرژی تحویل ــداری ان ــر پای ب
تــوان  نمــودن  »هم ســو  گفــت:  بیفزاینــد، 
ــراد تحــت  ــا اف ــرق اســتان ب ــی ب ــی و فن اجرای
از  بهره گیــری  و  امــداد  کمیتــه  پوشــش 
ــا  ــرد اول م ــود، راهب ــیل موج ــت و پتانس ظرفی
بــوده، چراکــه نیــل بــه اهــداف تفاهم نامــه 
اولویــت اول مــا بــرای رســیدن بــه خودکفایــی 

ــت.« اس

ایــن مدیــر اســتانی در ادامــه افــزود: »در توافــق 
ــاز اول تفاهم نامــه  اولیــه عنــوان شــد کــه در ف
تعــداد 10 نفــر از افــراد تحــت پوشــش کمیتــه 
ــرف  ــی از ط ــون ریال ــای وام 250 میلی ــا اعط ب
ــروگاه 5  ــداث نی ــه اح ــبت ب ــوع نس اداره مطب
ــود  ــزل خ ــام من ــت ب ــر روی پش ــی ب کیلووات

ــد.« ــی نماین ــتارت کار را اجرای اس
ــک  ــرای احــداث ی ــه ب ــه این ک ــا اشــاره ب وی ب
کیلــووات پنــل خورشــیدی بــا تجهیــزات، 
مبلــغ 50 میلیــون ریــال مــورد نیــاز می باشــد، 
گفــت: »طبعــاً هــر نیــروگاه 5 کیلوواتــی احتیاج 

ــدی دارد.« ــال آورده نق ــون ری ــه 250 میلی ب
مدیرعامــل بــرق اســتان در پایــان اظهار داشــت: 
ــی های  ــه بروکراس ــم کلی ــد می نمایی ــا تعه »م
ــهیل در  ــت تس ــذف و جه ــوع را ح اداری موض
اجرایــی شــدن موضــوع راه را بــرای دسترســی 
متقاضیــان بســیار ســاده و بــدون مانــع میســر 

نماییــم.«

نگاهی به عملکرد امور مشترکین برق لرستان

تفاهم نامه همکاری بین برق و کمیته امداد لرستان
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ضريــب هوشــی يــا )IQ( يــک نســبت اســت کــه از 
تقســيم ســن عقلــی بــر ســن تقويمــی ضربــدر 100 

ــد. ــه دســت می آي ب
ــا ســن تقويمــی يکســان باشــد،  اگــر ســن عقلــی ب
ضريــب هوشــی 100 می شــود ولــی در بعضــی 
مواقــع در بعضــی افــراد ســن عقلــی بيش تــر 
ــاير  ــر از س ــی بيش ت ــرد هوش ــن ف ــه اي ــود ک می ش

ــراد دارد. اف
10نابغهبرتردنیابهترتیبزیرمیباشند:

یوهانولفگانگوونگوته
گوتــه شــاعر آلمانــی بــا ضريــب هوشــی 210، 
دانشــمند،  داســتان نويس،  نمايشــنامه نويس، 
ــدی  ــد و هنرمن ــر، منتق ــردان تئات ــتمدار، کارگ سياس
آماتــور بــود کــه بزرگتريــن شــخصيت ادبــی عصــر 

مــدرن بــه شــمار می رفــت.  
ــن  ــان، اي ــی زب ــورهای آلمان ــی کش ــگ ادب در فرهن
شــخصيت از چنــان جايگاهــی برخــوردار اســت، کــه 
ــار  ــوان آث ــه عن ــار وی ب ــرن هجدهــم آث از اواخــر ق

ــده اند. ــه ش ــر گرفت ــيک در نظ کالس
لئوناردوداوینچی

ــار،  ــاز، معم ــاش، مجسمه س ــی نق ــاردو داوينچ لئون
نابغــه  دوميــن  ايتاليايــی  مهنــدس  و  طــراح 
برتــر جهــان از ضريــب هوشــی 205 برخــوردار 
ــزا از  ــر و مونالي ــام آخ ــی ش ــای نقاش ــود. تابلوه ب
برجســته ترين آثــار هنــری دوره رنســانس محســوب 

. می شــد
يادداشــت های به جــا مانــده از داوينچــی حاکــی 
ــی برخــوردار  ــاالی فن اســت: وی از خالقيت هــای ب
بــوده بــه طــوری کــه بســيار جلوتــر از زمــان خــود 

ــت. ــرده اس ــر می ب ــه س ب
امانوئلسویدنبرگ

امانوئــل ســويدن بــرگ، مبتکــر مســيحی و فيلســوف 
و دانشــمند الهيــات ســوئدی بــود کــه بــا برخــورداری 
ــی از  ــته حجيم ــب هوشــی 205 دســت نوش از ضري

کالم الهــی از وی بــه يــادگار مانــده اســت.
ــه  ــش بالفاصل ــرگ او، هواداران ــس از م ــی پ اندک
ــا هــدف  ــرگ را ب ــرو فلســفه ســويدن ب ــت پي جمعي

ــد. ــدازی کردن ــکار وی راه ان ــه اف ــه در زمين مطالع
گوتفریدویلهلمفونالیبنیتس

گوتفريــد ويلهلــم فــون اليبنيتــس چهارميــن نابغــه 
برتــر جهــان از ضريــب هوشــی 205 برخــوردار بــود. 
ايــن فيلســوف برجســته آلمانــی در رشــته حقــوق و 

فلســفه تحصيــل کــرد.
ــل  ــش قاب ــود نق ــان خ ــن فيلســوف شــهير در زم اي

توجهــی در مســائل سياســی و ديپلماتيــک اروپــا ايفــا 
ــگاه  ــات از جاي ــه فلســفه و رياضي کــرد. وی در مقول

برجســته ای برخــوردار بــود.
جاناستوارتمیل

جــان اســتوآرت ميــل ، فيلســوف، اقتصــاددان و مبلــغ 
مکتــب ســودمندگرايی انگليســی بــود کــه از ضريــب 

هوشــی 200 بهــره بــرده بــود. 
دوره  در  برجســته  روزنامه نــگاری  هم چنيــن  وی 
ــه شــمار می رفــت. وی  ــرن نوزدهــم ب اصالحــات ق
از اصــل ســادگی در زندگــی خــود تبعيــت می کــرد.

بلزپاسکال
بلــز پاســکال، رياضيــدان، فيزيکــدان، فيلســوف 
مذهبــی و اســتاد نثــر فرانســوی بــود. ضريــب 
هوشــی او 195 بــود و اســاس تشــکيل تئــوری 
نهــاد. وی هم چنيــن  بنــا  را  احتمــاالت  مــدرن 
ــاد  ــا نه ــی را بن ــی مذهب ــترش تعليمات ــه گس زمين
ــه جــای منطــق  ــق دل ب ــدا را از طري ــه ادراک خ ک

ــی داد. ــوزش م آم
لودویگویتگنشتاین

ــوف  ــتاين، فيلس ــان ويتگنش ــوزف يوه ــگ ج لودوي
ــن  ــه ضم ــود ک ــش ب ــده در اتري ــی زاده ش انگليس
برخــورداری از ضريــب هــوش 190 بــه عنــوان 
بــه شــمار  بيســتم  قــرن  فيلســوف  بزرگتريــن 

فــت. می ر
ــياری  ــت بس ــهير از جذابي ــه ش ــن نابغ ــخصيت اي ش
ــاعران،  ــان، ش ــن هنرمنــدان، نمايشنامه نويس در بي
حتــی  و  موســيقی دانان  داستان نويســان، 

بــود. برخــوردار  فيلم ســازان 
بابیفیشر

بابــی فيشــر کــه بــه روبــرت جيمــز فيشــر معــروف 
ــه از  ــود ک ــی ب ــر آمريکاي ــطرنج باز ماه ــت، ش اس

ــود. ــرده ب ــره ب ــی 187 به ــب هوش ضري
عنــوان   1958 ســال  در  مشــهور  نابغــه  ايــن 
خــود  بــه  را  تاريــخ  شــطرنج باز  جوان تريــن 
اختصــاص داد. بــازی خيــره کننــده وی در مســابقات 
ــکا  ــی آمري ــکار عموم ــی 1972 اف ــی جهان قهرمان
ــازی  ــر ب ــرد. فيش ــت ک ــطرنج هداي ــازی ش ــه ب را ب
ــن  ــت و در س ــالگی آموخ ــن 6 س ــطرنج را از س ش
ــه ايــن  ــا هــدف وقــف کامــل خــود ب 16 ســالگی ب

ــرد. ــل ک ــرک تحصي ــازی، ت ب
گالیلئوگالیله

ــم و  ــی، منج ــوم طبيع ــوف عل ــه فيلس ــو گاليل گاليلئ
ــوم  ــبرد عل ــه پيش ــه ب ــود ک ــی ب ــدان ايتالياي رياضي
حرکــت، ستاره شناســی و قــدرت مــواد کمــک 

ــرد. ــايانی ک ش
وی از بهــره هوشــی 185 برخــوردار بود و کشــفياتش 

از طريــق تلســکوپ علــم نجــوم را متحول ســاخت.
مادامدیاستل

بارونــس دی اســتل  لوئيــز جرمانــی نکــر  نــه 
ــه مــادام دی اســتل دانشــمند،  هولســتين معــروف ب
ــود  ــغ سياســی و ســخنور فرانســوی سوئيســی ب مبل

ــود. ــرده ب ــهم ب ــی 180 س ــب هوش ــه از ضري ک
وی بــه عنــوان واســطه ای ميــان فرهنــگ نــو 
رومانتيک گرايــی  مکتــب  بــه  اروپــا  اســتعماری 
به شــمار می رفــت. نوشــته های او در زمينه هــای 
ــی،  ــی و سياس ــاالت اخالق ــی، مق ــتانی، نوازندگ داس
خاطــرات  تاريخــی،  مطالــب  ادبــی،  انتقــادات 
شــخصی و شــعر از شــهرت بااليــی برخــوردار اســت.

10 نابغه ی برتر جهان با ضریب هوشی باال
6
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درآیینــیبــاحضــورمدیــرکلبنیــادشــهید
ــتانداردر ــاوراس ــران،مش ــورایثارگ وام
ــنو ــل،معاونی ــران،مدیرعام ــورایثارگ ام
ــاغل ــتانازآزادگانش ــرقاس ــرانب مدی
ــلشــد. ــرقلرســتانتجلی وبازنشســتهب

ــار  ــم اظه ــن مراس ــتان در اي ــرق لرس ــل ب مديرعام
داشــت: »حکومــت اســالمی و مــردم شــريف ايــران 
همــواره مديــون رشــادت ها و از خودگذشــتگی و 
ــزان  ــوده کــه ايــن عزي جان فشــانی های ايثارگــران ب
در معنــای واقعــی کلمــه عــزت و افتخــار ايــران را بــر 

ــد.« ــان تحکيــم و تثبيــت نمودن جهاني
ــع  ــرکت توزي ــه ش ــان اين ک ــا بي ــا ب ــدون خودني فري
ــا  ــه تنه ــته ن ــال گذش ــی يک س ــتان ط ــرق لرس ب
کليــه دســتورالعمل های وزارت نيــرو و شــرکت توانيــر 
را در خصــوص ايثارگــران اجرايــی نمــوده بلکــه 
عــالوه بــر آن اقدامــات موثــری در زمينه هــای 
ــه انجــام رســانده اســت، اظهــار  مالــی و فرهنگــی ب
ــای  ــوم نيروه ــک س ــه ي ــم ک ــا مفتخري داشــت: »م
ايثارگــران هســتند  خانــواده  از  رســمی شــرکت 
ــا را از  ــی پ ــا حت ــل از آن ه ــور تجلي ــه منظ ــه ب ک
و  گذاشــته  فراتــر  آيين نامه هــا  و  بخش نامه هــا 
از  تقديــر  جهــت  در  را  بيش تــری  فعاليت هــای 
ــرا  ــانده ايم زي ــور رس ــه ظه ــه منص ــزان ب ــن عزي اي
ــم  ــت تکري ــا جه ــات م ــی اقدام ــم تمام ــاد داري اعتق
خانــواده ايثارگــران در مقابــل رشــادت های آنــان 
ــه  ــدا معامل ــا خ ــا ب ــون آن ه ــت چ ــز اس ــيار ناچي بس

کرده انــد.«

ــور  ــهيد و ام ــاد ش ــرکل بني ــنی، مدي ــه روش در ادام
ايثارگــران اســتان لرســتان و قربانی، مشــاور اســتاندار 
در امــور ايثارگــران مطالــب مبســوطی را در رابطــه بــا 
آزادگان و جايــگاه و مقــام آنــان در حکومــت اســالمی 
ــع به خاطــر پيشــرو  ــوان نمــوده و از شــرکت توزي عن
بــودن در تجليــل از ايثارگــران نهايــت تقديــر و 

تشــکر خــود را ابــراز داشــتند.
ــور  ــر ام ــانی و مدي ــع انس ــت مناب ــس از آن معاون پ
ــن  ــتان ضم ــرق لرس ــع ب ــرکت توزي ــران ش ايثارگ
ــه گــزارش مختصــری از اجــرای دســتورالعمل ها  ارائ
از  تجليــل  و  تکريــم  راســتای  در  بخش نامــه  و 
ــه  ــهادت ک ــار و ش ــگ ايث ــج فرهن ــران و تروي ايثارگ
ــگاه  ــود ارزش و جاي ــده ب ــی گردي در ســال 95 اجراي
ــا  ــه در ذهــن م ــر از آن چــه ک آزادگان را بســيار فرات

ــرد. ــوان ک ــد عن ــور می کن خط
مــراد ســليمانی گفــت: »در جامعــه ای کــه رهبــرش 

ــر  ــف ب ــد تکلي ــران باش ــواده ايثارگ ــاز و از خان جانب
ايثارگــران روشــن و مبرهــن اســت و بايــد ســعی نمود 

ــد.« ــم ياب ــه تعمي ــگ ايثارگــری در جامع ــه فرهن ک
وی در ادامــه اقدامــات امــور ايثارگــران شــرکت 
ــق  ــرای دقي ــت: »اج ــرد و گف ــريح ک ــع را تش توزي
اعــزام  ايثارگــران،  از  تجليــل  دســتورالعمل های 
ــی  ــق جنگ ــه مناط ــيجی ب ــر و بس ــکاران ايثارگ هم
اعــزام  نــور،  راهيــان  کاروان  قالــب  در  جنــوب 
ــدس،  ــهد مق ــه مش ــد ب ــاالی 25 درص ــازان ب جانب
و  شــهدا  خانواده هــای  بــا  مديرعامــل  نشســت 
تجليــل از آن هــا بــا اهــدا هديــه و لــوح بــه مناســبت 
روز شــهيد، نشســت مديرعامــل بــا آزادگان و اهــدای 
لــوح تقديــر و هدايــا بــه آن هــا، برقــدار نمــودن گلــزار 
ــان  ــر آن ــنايی معاب ــتان و روش ــر اس ــهدای سراس ش
ــنايی  ــن روش ــان، تامي ــون توم ــه ارزش 460 ميلي ب
روســتای ســراب يــاس بــه ارزش 60 ميليــون تومــان، 
ــم و  ــی ق ــه اردوی زيارت اعــزام خواهــران بســيجی ب
اعــزام 40 نفــر از بــرادران ايثارگــر بــه اردوی زيارتــی 
ــرای  ــده ب ــام ش ــای انج ــوع هزينه ه ــه مجم ــم ک ق
ــک  ــدود ي ــته ح ــال گذش ــران و آزادگان در س ايثارگ

ــت.« ــوده اس ــان ب ــون توم ــارد و 460 ميلي ميلي
ــان خاطرنشــان کــرد: »از مجموعــه  ســليمانی در پاي
336 نفــر از پرســنل رســمی شــرکت 126 نفــر يعنــی 
ــران  ــواده ايثارگ ــزء خان ــا ج ــوم آن ه ــدوداً يک س ح

هســتند.«

ــا  ــی را ب ــان الکتريک ــک جري ــال تان ي ــر خردس اگ
ــان  ــد، آن جري ــس کن ــان و... لم ــا، ده ــت، پ دس
ــه  ــته ب ــد. بس ــور می کن ــدن او عب ــه ای از ب از نقط
ــه  ــی ک ــول زمان ــی و ط ــان الکتريک ــدرت، جري ق
ــر  ــن ام ــد، اي ــاس باش ــا آن در تم ــان ب کودک ت
ــوک  ــدن ش ــود آم ــه وج ــث ب ــت باع ــن اس ممک
و حــس برق گرفتگــی، ســوختگی يــا آســيب و 

ــود. ــان ش ــه کودک ت ــدی ب ــت ج جراح
يــک شــوک الکتريکــی ممکــن اســت بســيار 
ــی  ــد مدت ــيب بلن ــچ آس ــه هي ــد و ب ــر باش مختص
ــوی  ــان ق ــک جري ــی ي ــا از طرف منجــر نشــود. ام
کــه از نقطــه ای از بــدن کودک تــان وارد شــده 
ــام  ــد تم ــود می توان ــارج ش ــر خ ــه ديگ و از نقط
ــد. ــب کن ــير را تخري ــود در آن مس ــای موج بافت ه

ــا شــوک  ــرق گرفتگــی ي ــان دچــار ب اگــر کودک ت
الکتريکــی شــود، ممکــن اســت ســوختگی پوســت، 
بی حســی يــا ســوزن ســوزن شــدن، انقبــاض 
اختــالل  يــا  ســردرد  درد، ضعــف،  عضالنــی، 

ــود. ــنوايی ش ش
ــن  ــديد هم چني ــيار ش ــی بس ــوک الکتريک ــک ش ي
می توانــد موجــب بيهوشــی، قطــع تنفــس، تشــنج، 
ــب، اندام هــای  ــز، قل ــه مغ ــی، آســيب ب ايســت قلب

ديگــر و حتــی مــرگ شــود.

اگرکودکدچاربرقگرفتگیشدچهکنیم؟
اگــر متوجــه بــرق گرفتگــی کــودک شــديد، اوليــن 
ــه در  ــد ک ــن باش ــد اي ــام می دهي ــه انج کاری ک
صــورت امــکان منبــع الکتريکــی را خامــوش کنيــد.

هيچ وقــت هــول نشــويد و بــا دســت خيــس 
ــه  ــوز ب ــه هن ــان ک ــه کودک ت ــت ب ــت لُخ ــا دس ي
ــد  ــت نزني ــت دس ــل اس ــی متص ــان الکتريک جري
ــد  ــان را نجــات نمی دهي ــا کودک ت ــه تنه ــه ن وگرن
گرفتگــی  بــرق  دچــار  هــم  خودتــان  بلکــه 

. يد می شــو
ــد  ــع کني ــی را قط ــع الکتريک ــتيد منب ــر نتوانس اگ
بــرای جــدا کــردن کــودک  از بــرق از يــک جســم 
نارســانا ماننــد مجلــه لولــه شــده يــا چــوب اســتفاده 

کنيــد.
ــروی  ــا ني ــاس ب ــر در تم ــان ديگ ــی کودک ت وقت
ــد. اگــر نفــس  ــود. تنفــس او را چــک کني ــرق نب ب
احيــای  روش  از  اين کــه  حيــن  در  نمی کشــد 
قلبــی- تنفســی اســتفاده می کنيــد، از شــخص 
ديگــری بخواهيــد بــه اورژانــس 115 تمــاس 
بگيــرد. اگــر خودتــان بــا کودک تــان تنهــا هســتيد 
ــام داده و  ــه CPR انج ــدت 2 دقيق ــه م ــدا ب ابت

ــد. ــگ بزني ــس زن ــه اورژان ــپس ب س
ــگ  ــد رن ــس می کش ــوب نف ــان خ ــر کودک ت اگ
پوســتش را چــک کنيــد؛ اگــر رنــگ پريــده اســت 

ــد. ــس تمــاس بگيري ــا اورژان ب
ــد  ــال ســوختگی بگردي ــه دنب در پوســت کــودک ب
ــاد  ــوختگی ايج ــد س ــی می توان ــرق گرفتگ ــرا ب زي
ــه نظــر  کنــد، شــايد ســوختگی در ظاهــر جــدی ب
نرســد امــا ممکــن اســت در واقــع بســيار عميــق و 
دردنــاک باشــد. تشــخيص ســوختگی کــه در لــب 

ــد. ــکل باش ــد مش ــده می توان ــاد ش ايج
قــدر  هــر  دارد،  ســوختگی  کودک تــان  اگــر 
ــخ  ــد روی آن ي ــر برس ــه نظ ــطحی ب ــه س ــم ک ه
ــًا  ــد. حتم ــز ديگــری نمالي ــا چي ــاد ي ــد و ُپم نگذاري
ــا پزشــک در  ــد ت ــس ببري ــه اورژان ــان را ب کودک ت

ــد. ــری کن ــاره تصميم گي ــن ب اي
ــان  ــه کودک ت ــد ک ــخيص ده ــک تش ــر پزش اگ
از آســيب ديدگــی انــدام داخلــی رنــج می بــرد 
ممکــن اســت آزمايش هايــی را تجويــز کنــد. 
ــی  ــيب داخل ــا آس ــوختگی ي ــود س ــورت وج در ص
شــديد، ممکــن اســت در بيمارســتان بســتری شــود.

نکات ایمنی 
در برق گرفتگی کودکان

تجلیل از آزادگان شاغل و بازنشسته برق لرستان



مدیــر توزیــع بــرق یــک شهرســتان 
ــات  ــی اقدام ــی برخ ــاد در گزارش خرم آب
ــت را  ــن مدیری ــط ای ــده، توس ــام ش انج

ــرد. ــریح ک تش
مهــران امیــری بــا بیــان این کــه تاش هــای 
بــه  خدمات رســانی  راســتای  در  زیــادی 
اظهــار  اســت،  پذیرفتــه  صــورت  مشــترکین 
داشــت:  »احــداث 30 کیلومتــر شــبکه فشــار 
متوســط هوایــی و نصــب 41 ترانــس کم ظرفیــت 
ــه  ــه ماه ــاد در س ــک خرم آب ــرق ی ــع ب در توزی
ابتدایــی ســال در راســتای کاهــش ضعــف ولتــاژ 

مشــترکین  صــورت گرفتــه اســت.«
وی ادامــه داد: »هم چنیــن به منظــور افزایــش 
کیفیــت و پایــداری بــرق تحویلــی بــه ایــن 
ــات  ــس کم تلف ــتگاه تران ــداد 24 دس ــزان تع عزی
کم ظرفیــت )11 دســتگاه ترانــس 100 کیلوولــت 
کیلوولــت   75 ترانــس  دســتگاه   13 و  آمپــر 
آمپــر( بــه ارزش ریالــی 7 میلیــارد ریــال در 
نقــاط مختلــف شــهر خرم آبــاد نصــب و بــه 

اســت.« رســیده  بهره بــرداری 
امیــری در همیــن خصــوص تصریــح کــرد: »ایــن 
ــا وجــود افزایــش بی ســابقه   امــر موجــب شــده ب
نتیجــه  در  امســال  تابســتان  در  دمــای هــوا 
افزایــش اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی 

نارضایتــی  میــزان  کمتریــن  خوشــبختانه   ،
مشــترکین ناشــی از ضعــف ولتــاژ گزارش شــود.«

در  ادامــه  در  لرســتان  مرکــز   1 بــرق  مدیــر 
خصــوص مباحــث مربــوط بــه طرح هــای اقتصــاد 
طرح هــای  راســتای  »در  گفــت:  مقاومتــی 
ــات  ــش امکان ــی و به منظــور افزای اقتصــاد مقاومت
ــاد،  ــرق 1 خرم آب ــع ب ــدوده توزی ــتاهای مح روس
بــا احــداث 30 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و 
ــی 14  ــه ارزش ریال نصــب 17 دســتگاه ترانــس ب

هــزار و 500 میلیــارد ریــال تعــداد 17 روســتای 
فاقــد بــرق از ایــن نعمــت بــزرگ  بهره منــد 

ــوند.« ش
بــه  برق رســانی  خصــوص  در  پایــان  در  وی 
ــم  ــن مه ــرد: »ای ــان ک ــتا بی ــداد روس ــن تع ای
ــم شــدن شــرایط  ــری در فراه ــش بســیار موث نق
ســکونت دائــم روســتائیان عزیــز و در نتیجــه 
ــاورزی  ــتغال در بخــش کش ــد و اش ــش تولی افزای

و دامپــروری خواهــد داشــت.«

مدیرتوزیعبرقیکخرمآبادخبرداد؛

برق رسانی به 17 روستای خرم آباد  در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی
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عملکرد برق لرستان در کاهش پیک  بار تابستان
ــرکت  ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
توزیــع بــرق لرســتان بــا اشــاره بــه 
ــتان  ــرق اس ــوزه از ب ــن ح ــای ای فعالیت ه
اظهــار داشــت: »خوشــبختانه بــا اقدامــات صورت 
ــی را  ــدون بحران ــدیم تابســتان ب ــق ش ــه موف گرفت

ــم.« ــر بگذاری ــت س پش
ــه تشــریح برخــی  ــه ب ــاد رســتمی مطلق در ادام قب
ــار تابســتان ســال جاری  ــک ب ــات کاهــش پی اقدام
پرداخــت و گفــت: »کارهــای بســیار خوبــی در 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــار ص ــک ب ــش پی ــوزه کاه ح
عبارتنــد از: برگزاری جلســات توجیهی و آگاه ســازی 
بــرای جلــب حمایــت کشــاورزان و صنایــع در ایــام 
پیــک تابســتان بــه تعــداد 600 نفــر ســاعت، عقــد 
ــه  ــاورزی ب ــش کش ــترکین بخ ــا مش ــه ب تفاهم نام
ــکاری و  ــرای هم ــترک ب ــدود 5100 مش ــداد ح تع
کاهــش بــار در پیــک مصــرف، عقــد تفاهم نامــه بــا 
ــه بخــش کشــاورزی  مشــترکین صنایــع وابســته ب

بــه تعــداد 2100 مــورد، عقــد تفاهم نامــه بــا 
مشــترکین بخــش صنعــت بــرای برنامه هــای 
ــار  ــدی ب ــش 10 درص ــی و کاه ــره ی عملیات ذخی
ــا یکــی  ــه ب ــات روز جمع ــی تعطی ــز جابه جای و نی
ــورد،  ــداد 248 م ــه تع ــه ب ــی هفت ــای میان از روزه
عقــد تفاهم نامــه بــا مشــترکین بخــش تجــاری بــه 
تعــداد 130 مــورد، عقــد تفاهم نامــه بــا مشــترکین 
بخــش اداری به تعــداد 96 مــورد، پخــش دو برنامــه 
تلوزیونــی زنــده )شــب فیــروزه ای( بــرای قرعه کشــی 
ــه تعــداد 600 مشــترک خانگــی و  ــزه ب اهــداء جای
تجــاری کم مصــرف و خوش حســاب، عقــد قــرارداد 
ــه  ــا صــدای لرســتان و پخــش حــدود 150 دقیق ب
برنامــه )75 برنامــه دو دقیقــه ای(، آگاه ســازی و 
تبلیغــات از طریــق جرایــد محلــی با همــکاری دفتر 
روابــط عمومــی، تفاهم نامــه آموزشــی بــرای آموزش 
و آگاه ســازی تعــداد 500 نفــر از معلمــان ابتدایــی با 
حــدود 1000 نفــر ســاعت و آمــوزش دانش آمــوزان 

ــزار  ــدود 10 ه ــده ح ــوزش دی ــان آم ــط معلم توس
دانش آمــوز و حــدود 20 هــزار نفــر ســاعت، تبلیغات 
و آگاه ســازی مدیریــت مصــرف روی بدنــه دو اتوبوس 
شــهری و چــاپ تعــداد 500 کتابچــه آمــوزش جهت 

معلمــان.« 

ــتفاده از آن  ــيدی و اس ــرژی خورش ــناخت ان ش
ــش  ــان پي ــه زم ــف ب ــای مختل ــرای منظوره ب
دوران  بــه  شــايد  می گــردد.  بــاز  تاريــخ  از 
ســفالگری، در آن هنــگام روحانيــون معابــد 
ــل  ــی صيق ــزرگ طالي ــای ب ــک جام ه ــه کم ب
آتشــدان های  خورشــيد،  پرتــو  و  شــده  داده 
از  يکــی  می کردنــد.  روشــن  را  محراب هــا 
فراعنــه مصــر باســتان معبــدی ســاخته بــود کــه 
ــروب  ــا غ ــاز و ب ــيد درب آن ب ــوع خورش ــا طل ب

خورشــيد درب بســته می شــد.
ــتفاده  ــاره اس ــه درب ــی ک ــن روايت ــی مهم تري ول
ــميدس  ــتان ارش ــده داس ــان ش ــيد بي از خورش
دانشــمند و مختــرع بــزرگ يونــان باســتان 
اســت کــه نــاوگان روم را بــا اســتفاده از انــرژی 

ــيد. ــش کش ــه آت ــيد ب ــی خورش حرارت
گفتــه می شــود کــه ارشــميدس بــا نصــب 
آئينه هــای کوچــک مربعــی  تعــداد زيــادی 
شــکل در کنــار يک ديگــر کــه روی يــک 
ــو خورشــيد را  ــرار داشــته، پرت ــه متحــرک ق پاي
از راه دور روی کشــتی های روميــان متمرکــز 
ــش  ــه آت ــب آن هــا را ب ــن ترتي ــه اي ســاخته و ب

ســت. کشيده ا
ــز معمــاری ســنتی  ــران باســتان ني ــخ اي در تاري
ــده توجــه خــاص  ــان باســتان نشــان دهن ايراني
ــرژی  ــر از ان ــح و مؤث ــتفاده صحي ــان در اس آن

ــت. ــوده  اس ــم ب ــای قدي ــيد در زمان ه خورش
ــرآغاز  ــه س ــرژی بلک ــم ان ــع عظي ــيد منب خورش
ديگــر  انرژی هــای  تمــام  منشــاء  و  حيــات 
ــد  ــال از تول ــون س ــدود 6000 ميلي اســت. در ح
ــه  ــر ثاني ــذرد و در ه ــين می گ ــوی آتش ــن گ اي
ــه انــرژی  4/2 ميليــون تــن از جــرم خورشــيد ب

تبديــل می شــود. 
ــدود 333  ــه ح ــيد ک ــه وزن خورش ــه ب ــا توج ب
هــزار برابــر وزن زميــن اســت. ايــن کــره نورانی 
ــا  ــرژی ت ــم ان ــع عظي ــوان منب ــوان به عن را می ت

5 ميليــارد ســال آينــده بــه حســاب آورد.
ــدروژن )86/8  ــر هي ــی نظي ــيد از گازهاي خورش
ــوم )3 درصــد( و 63 عنصــر ديگــر  درصــد( هلي
ــون  ــن، نئ ــا اکســيژن، کرب ــن آن ه کــه مهم تري

ــروژن اســت تشــکيل شــده  اســت. و نيت
ــا  ــدود 10 ت ــيد ح ــز خورش ــا در مرک ــزان دم مي
ــه از  ــد ک ــانتيگراد می باش ــه س ــون درج 14 ميلي
ســطح آن بــا حرارتــی نزديــک بــه 5600 درجــه 
ــی در  ــرو مغناطيس ــواج الکت ــورت ام ــه ص و ب

ــود. ــر می ش ــا منتش فض
کيلومتــری  ميليــون   150 فاصلــه  در  زميــن 
خورشــيد واقــع اســت و 8 دقيقــه و 18 ثانيــه 
ــن  ــه زمي ــيد ب ــور خورش ــا ن ــد ت ــول می کش ط
برســد. بنابرايــن ســهم زميــن در دريافــت انــرژی 
ــی  ــرژی تابش ــی از کل ان ــزان کم ــيد مي از خورش

می باشــد. آن 
ــده در  ــره ش ــيلی ذخي ــوخت های فس ــی س حت
ــا  ــواج درياه ــار، ام ــاد، آبش ــای ب ــن، انرژی ه زمي
ــن  ــج همي ــه نتاي ــر از جمل ــوارد ديگ ــياری م و بس

ــد. ــيد می باش ــن از خورش ــی زمي ــرژی دريافت ان
انــرژی خورشــيد به طــور مســتقيم يــا غيرمســتقيم 
ــود،  ــل ش ــرژی تبدي ــکال ان ــر اش ــد ديگ می توان

ــا و الکتريســيته. ــد گرم همانن
موانــع اصلــی اســتفاده از انــرژی خورشــيدی 
ــرژی و  ــزان ان ــودن مي ــاوب ب ــر و متن شــامل متغي

ــت. ــيع آن اس ــيار وس ــع بس توزي
ــتفاده  ــرارت آب، اس ــرای ح ــيد ب ــرژی خورش ان
ســاختمان ها،  فضايــی  حــرارت  ديناميکــی، 
ــد  ــاورزی و تولي ــدات کش ــردن تولي ــک ک خش
قــرار  اســتفاده  مــورد  الکتريســيته  انــرژی 

. د می گيــر

انرژی خورشیدی چیست؟

ــان  ــتان دلف ــرق شهرس ــع ب ــر توزی مدی
پــروژه  از  »بهره بــرداری  گفــت: 
ــد )ع(  ــام زاده پیرمحم ــه ام ــانی ب برق رس

ــد.« ــاز ش آغ
ــداث  ــا اح ــروژه ب ــن پ ــه ای ــام این ک ــا اع وی ب
6 کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و 300 متــر 
شــبکه فشــار ضعیــف و یــک واحــد پســت 25 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــام ش ــر انج ــت آمپ کیلوول
ــه  ــودن منطق ــتانی ب ــم کوهس ــت: »به رغ داش
ــه  ــن ب ــان ممک ــن زم ــروژه در کوتاه تری ــن پ ای

بهره بــرداری رســید.«
ــه گفت»طــی  ــن حســن پوریان در ادام فخرالدی
فیــدر  از  بهره بــرداری  ماهــه گذشــته  ســه 
افزایــش  به منظــور  گریــن  پســت  ســفره 
پایــداری فیــدر بحرانــی خــاوه جنوبــی بــا 
ــط  ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــداث 2.5 کیلومت اح

ــت.« ــده اس ــاز گردی آغ
ــزود: »احــداث 4 کیلومتــر شــبکه فشــار  وی اف
متوســط جهــت متقاضیــان اختصاصــی و 8 

دســتگاه پســت هوایــی جهــت متقاضیــان 
ــت.« ــه اس ــورت پذیرفت ص

حســن پوریان ادامــه داد: »از دیگــر اقدامــات 
مهــم طــی ســه ماهــه گذشــته احــداث حــدود 
6 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و نصــب 
بیــش از 500 دســتگاه چــراغ بــه همــراه نصــب 
2 دســتگاه اتوبوســتر به منظــور کاهــش ضعــف 
ــمالی  ــی و ش ــاوه جنوب ــتان های خ ــاژ دهس ولت
دو  نصــب  هم چنیــن  می باشــد.  چــواری  و 
ــای  ــر روی فیدره ــیونر گازی ب ــتگاه سکس دس
ــر 400  ــاح و تعمی ــاد و اص ــگ و اوالدقب میرب
دســتگاه چــراغ و تعدیــل 130 چــراغ و تبدیــل 
آن هــا بــه چراغ هــای پربــازده از دیگــر اقدامــات 

ــد.« ــان می باش ــرق دلف ــع ب ــت توزی مدیری
ــح  ــرق شهرســتان دلفــان تصری ــع ب ــر توزی مدی
کــرد: »در حــوزه خدمــات مشــترکین می تــوان 
ــه مجــاز حــدود 232  ــه جمــع آوری تبدیــل ب ب
ــوازم اندازه گیــری بیــش از  مشــترک و تســت ل
3 هــزار و 100 مشــترک و اصــاح 4 هــزار مورد 

ــوازم اندازه گیــری معیــوب اشــاره نمــود.« ل
وی ادامــه داد: »در حــوزه بهره بــرداری نیــز 
بازدیــد دوره ای بــه طــول 450 کیلومتــر شــبکه 
فشــار متوســط و 998 دســتگاه پســت هوایــی و 
250 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف طــی ســه 

ماهــه گذشــته انجــام گرفتــه اســت.«

نگاهی به عملکرد سه ماهه مدیریت توزیع برق شهرستان دلفان
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عوامل مؤثر بر جذب، نگهداشت و عدم ترک خدمت منابع انسانی
با  امروزی  سازمان های 
در  زيادی  چالش های 
رابطه با منابع انسانی خود 

مواجه اند. 
دهه  ميانی  سال های  از 
در  سازمان ها   1980
رقابت  به  نسبت  واکنش 
جهانی، تهاجم شرکت های 
آن ها  بلعيدن  در  بزرگ 
اقدامات  قبيل  اين  از  و 
سنتی  سياست های  تا  برآمدند  درصدد  ناجوانمردانه، 
خود را کنار بگذارند و به مسائل امنيت شغلی، سابقه 
نکنند.  چندانی  توجه  جايزه  يا  پاداش  دادن  و  خدمت 
اين تغييرات باعث شد که ميزان وفاداری کارکنان به 

سازمان ها به شدت کاهش يابد.
صاحب نظران منابع انساني معتقدند که بقا و پايداری 
و  جذب  شناسايي،  فرآيندهاي  گرو  در  سازمان ها 
نگهداري کارکناني است که بدنه شايستگي هاي اصلي 
سازمان را تشکيل مي دهند، به برترين رده ها مي رسند، 
از همکاران خود پيشي مي گيرند و به طور همزمان به 

عنوان انگيزه اي براي همکاران خود عمل مي کنند.
حفظ و نگهداشت کارکنان فرآيند طراحی برنامه های 
می نمايد.  تحليل  را  رفاهی  ارائه  و  ايمنی  و  بهداشت 
نگهداری به مفهوم جلوگيری از ترک خدمت و حفظ 
افراد در سازمان، که در اين زمينه سازمان ها بايد تدابير 

الزم را به کار گيرند. 
حفظ و نگهداشت فرآيندی است که مديريت با استفاده 
از عواملی هم چون نظام پرداخت اثربخش، آموزش و 
امکانات  اعطاء  و  شايستگی  براساس  ارتقاء  بهسازی، 
به  تمايل  و... سعی می کند  مناسب  رفاهی و خدمات 

تداوم خدمت کارکنان در سازمان را افزايش دهد.
در متون منابع انساني، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم 
حفظ  و  خدمت  ترک  از  جلوگيري  اول  است:  مطرح 

افراد و دوم تأمين سالمت جسمی و روانی. 
سازمان،  در  کارکنان  نگهداري  و  حفظ  از  منظور 
و حرکت  بلکه حضور  نيست،  آن  فيزيکي  جنبه  فقط 
فعاالنه ی کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگي 
و هم سويي آنان با سياست ها و راهبردهاي سازمان و 
به تعبيري درگير بودن آن ها با کار و شغل و مسائل 
به  به آن است. مواردی هم چون تعهد نسبت  مربوط 
سازمان، ايجاد روحيه قوی برای کار گروهی، احساس 
درگيری شخصی با کار، سازگار نگه داشتن ارزش های 
فردی با ارزش های سازمان، تمايل به کار برای ساعات 
متمادی، افتخار به همکاری با سازمان و حس مالکيت 
نسبت به سازمان را می توان از مهم ترين خصوصياتی 
کارکنان  اعتماد  و  تعهد  ايجاد  موجب  که  برشمرد 

می شود و حفظ و نگهداری او را بهبود می بخشد.
هر  اساسی  نيازهای  از  يکی  بی شک  رابطه  اين  در 
حيات  ادامه  با  که  می باشد  او  مادی  نيازهای  انسان 
دارد.  مستقيم  رابطه  او  زندگی  کيفيت  و  شغلی 

يافته های تحقيق وفايی نژاد و همکاران )1392( حاکی 
از اين بود که مؤلفه های نظام پرداخت، ارتقاء شغلی، 
امکانات رفاهی و ارزيابی عملکرد بر بقاء و ماندگاری 

کارکنان تاثيرگذار می باشند. 
هوشمند و همکاران )1383( نيز به اين نتيجه رسيدند 
حقوق  نبودن  کافي  فردي،  نيازهاي  تأمين  عدم  که 
و  مديران  حمايت  عدم  غيرعلمي،  جايگاه  مزايا،  و 
خدمت  ترک  بر  موثر  عوامل  مهم ترين  سرپرستان، 

بوده است.
کارمند متعهد فوق العاده ارزشمند است. از طريق تامين 
نيازهای اصلی کارکنان، مورد توجه قرار دادن کارکنان 
و  کردن  اعتماد  سازمان،  مختلف  سطوح  در  شاغل 
معتمد بودن، تحمل ويژگی ها و ساليق فردی کارکنان 
که  است«  توانستن  »خواستن  فرهنگ  يک  ايجاد  و 
به دور از اتهام و سرزنش باشد می توان در کارمندان 

احساس تعهد ايجاد نمود. 
از طرفی امروزه عدم آگاهی از مسير پيشرفت شغلی و 

امنيت شغلی از عوامل استرس زا می باشند. 
تغيير  دچار  اخير  سال های  در  شغلی  مسير  مفهوم 
شغلی  مسير  سنتی،  ديدگاه  در  است.  شده  اساسی 
سازمان  يا  شغل  يک  در  متوالی  پست ها  سری  يک 
تعريف می شود. يافته های پژوهش اسکندری و عابدی 
)1388( حاکی از اين بود که بين مسير پيشرفت شغلی 

و حفظ و نگهداری کارکنان رابطه وجود دارد. 
و  جذب  آمده،  به وجود  امروزه  که  رقابتي  محيط  در 

نگهداري استعدادها بسيار مشکل شده و امروزه تاکيد 
مشاغل  براي  مناسب  افراد  جذب  بر  سازمان ها  همه 
مناسب و در زمان مناسب مي باشد که دليل آن انتقال 
هوش  و  فکري  سرمايه  عصر  به  صنعتي  عصر  از 

مي باشد.
شبکه های  کنفرانس  بيست ودومين  در  که  مقاله  اين 
به صورت  سمنان  در   1396 سال  در  برق  توزيع 
سخنرانی پذيرفته شد، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر 
جذب، نگهداشت و عدم ترک خدمت در شرکت توزيع 

برق استان لرستان انجام پذيرفت. 
رفاهی،  خدمات  شغلی،  رضايت  شامل  عوامل  اين 
سبک  پاداش،  بازنشستگی،  بيمه  ايمنی  بهداشت، 
مديريت، مسير پيشرفت شغلی، انگيزه کسب موفقيت، 
گرايش های  انظباطی،  اقدامات  عملکرد،  ارزش يابی 
پژوهش  بود.  نگهداری  و  حفظ  و  عقيدتی  و  سياسی 
حاضر از جنبه هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفی 
پيمايشی بوده و جامعه آماری آن شرکت توزيع برق 

استان لرستان بود. 
آزمون های  طريق  از  داده ها  تحليل  و  تجزيه  پس 
آزمون  و  نمونه ای  تک   t اسميرنوف،  کالموگراف- 
تمامی  که  داد  نشان  تحقيق  های  يافته  فريدمن، 
عوامل فوق به جز بهداشت و ايمنی در سطح معناداری 
)P>%1( بر جذب و نگهداشت و عدم ترک خدمت 

کارکنان مؤثر می باشد.
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مدیر مسئول: مهندس فریدون خودنیا
سردبیر: مجید امرایی 

جمع آوری اطالعات و اخبار: مجید کوشکی

محسن طیبی

ــرد ــتانبروج ــرقشهرس ــعب ــرتوزی مدی
بــااشــارهبــهتالشهــایصــورتگرفتــه
ــر  ــرد:»خوشــبختانه در ســال های اخي ــوانک عن
توانســته ايم  کارشناســی  کار  و  برنامه ريــزی  بــا 
گام هــای مثبتــی در جهــت خدمات رســانی بــه 

ــم.«  ــترکين برداري مش
ــای  ــه فعاليت ه ــاره ب ــه اش ــروی ب ــی خس محمدعل
ايــن مديريــت بــه تشــريح عملکــرد 6 ماهــه  
ــان  ــر بي ــرح زي ــه ش ــت و آن را ب ــال جاری پرداخ س
کــرد: »احــداث 4.7 کيلومتــر خطــوط فشــار متوســط، 
احــداث 1.5 کيلومتــر خطــوط فشــار ضعيــف، احــداث 
ــت های  ــب پس ــع، نص ــت های توزي ــتگاه پس 35 دس
توزيــع جديــد بــا ظرفيــت 6 هــزار و 540 کيلوولــت 
چــراغ  دســتگاه   30 و  يک هــزار  نصــب  آمپــر، 
روشــنايی معابــر، جــذب 2 هــزار و 89 مشــترک 
جديــد، اصــالح و تعميــر 185 کيلومتــر خطــوط 
فشــار متوســط، اصــالح و تعميــر 9.5 کيلومتــر 
خطــوط فشــار ضعيــف، اصــالح و تعميــر 86 دســتگاه 
پســت توزيــع، تعويــض 3 هــزار و 920 عــدد المــپ 
ســوخته، پســت های بارگيــری و تعادل بــار شــده 
ــک   ــب ي ــتگاه، نص ــزار و 42 دس ــداد يک ه ــه تع ب
ــی،  ــار هواي ــر ب ــع زي ــل قط ــيونر قاب ــتگاه سکس دس
تعويــض کنتورهــای معيــوب بــه تعــداد 900 دســتگاه 
و جمــع آوری 909 مــورد انشــعاب غيرمجــاز و تبديــل 

ــه مجــاز.« آن هــا ب
ــه  ــرد در ادام ــتان بروج ــرق شهرس ــع ب ــر توزي مدي
ــالم  ــه اع ــت را اين گون ــن مديري ــات اي ــاير اقدام س
کــرد: »آغــاز عمليــات احــداث پســت 230 کيلوولــت 
بروجــرد، افتتــاح نيــروگاه توليــد پراکنــده 7 مگاواتــی 
 63 پســت  ظرفيــت  افزايــش  خرم آبــاد،  جــاده 
کيلوولــت شــهرک صنعتــی بــه منظــور تاميــن بــرق 
مطمئــن صنايــع، تکميــل و افتتــاح ســاختمان امــور 
ــارد  ــر 4 ميلي ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــرد ب ــرق بروج 2 ب

ــام زاده  ــه ام ــانی ب ــات برق رس ــاز عملي ــان، آغ توم
ــان  ــداد و زم ــدی تع ــش 20 درص ــان، کاه زواريج
خاموشــی های 6 ماهــه ســال جاری نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل، احــداث شــبکه روشــنايی 
ــه  ــن و قلع ــتای فلک الدي ــی روس ــر راه دسترس معاب
ــور  ــب مان ــت در قال ــی خدم ــرح تعال ــام ط ــو، انج ن
ــاده  ــت بحــران در مســير روســتای محــور ج مديري
اراک بــه منظــور تعميــرات اساســی شــبکه های 
ــه  ــی های منطق ــش خاموش ــط و کاه ــار متوس فش

ــر.« موردنظ
ــاختمان اداری  ــوص س ــه در خص ــروی در ادام خس
ــت: »مســاحت  ــی گف ــرد در توضيحات ــرق 2 بروج ب
ــه در  ــت ک ــع اس ــور 1389 مترمرب ــن مذک کل زمي
ــه روز احــداث  ــا تمامــی تاسيســات ب ــه ب چهــار طبق

ــيد.« ــرداری رس ــه بهره ب و ب
ــت ســاختمان  ــه وضعي ــا توجــه ب ــه داد:  »ب وی ادام
ــرای  ــای آن ب ــخ گويی فض ــدم پاس ــتيجاری و ع اس
ــودگی  ــث فرس ــم باع ــی ه ــوع، از طرف ــاب رج ارب
کارکنــان و کاهــش انگيــزه آنــان در خدمــت رســانی 
ــر  ــوی ديگ ــود و از س ــده ب ــتان گردي ــردم شهرس م
اجــرای کار و  مانــور  بــرای  هيچ گونــه فضــای 

ــود نداشــت.« ــوع وج ــاب رج ــم ارب تکري

نگاهی به عملکرد  6 ماهه مدیریت توزیع برق بروجرد  


