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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: در طول سال گذشته 40 کیلومتر از 
شبکه های سیمی شهرستان به کابل خودنگهدار 
تبدیل شده است که خوشــبختانه این امر باعث 
کاهش ســرقت های شــبکه ای و کاهــش تلفات 

شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
در  جمشــیدی  شــیرزاد  همــدان،  اســتان  بــرق 

دیــدار بــا نماینــده مردم 
در  نهاونــد  شهرســتان 
مجلس شــورای اسالمی با 
جمع آوری  قانون  به  اشاره 
برق هــای غیرمجــاز که بر 
اســاس آن بــرای حاشــیه 
شــهرها به مدت 3 ســال 
بــرق  واگــذاری  اجــازه 
غیردائــم وجــود داشــت، 

اظهــار داشــت: طبق این قانون طی ســه ســال 
دســتگاه های ذیربــط مکلف به تعییــن تکلیف 

سازه ها و بناهای احداث شده بودند.
وی افــزود: بــا توجــه به گذشــت ســه ســال، 
برداشــتی با عنوان اتمام زمان واگذاری انشعاب 
اســتنباط شــده کــه این موضــوع باعــث ایجاد 
نارضایتی در ایــن مناطق و افزایش اســتفاده از 
برق غیرمجاز شده است که درخواست پیگیری آن 

را در مجلس شورای اسالمی داریم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در ادامه با اشــاره به اجــرای طرح برق 
امید عنوان کرد: با اجــرای این طرح هزینه های 
برق مشترکین کم مصرف مشــمول تخفیف 100 
درصدی و مشــترکین خوش مصرف نیز شــامل 

تخفیفات کاهش مصرف می شود.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح امیدواریم 
مشــترکین پر مصرف خانگی بــه دو گروه خوش 
مصرف و کم مصرف بپیوندند که این امر عالوه بر 
اینکه به سود مشــترک بوده در مدیریت مصرف 
انرژی و عــدم ایجاد نیروگاه ها بــا هزینه های باال 

نیز مؤثر است. 
جمشــیدی با بیــان اینکه از ســال 92 تا 98 
9 میلیارد تومــان از محل اخذ عوارض  معادل 
ســالیانه، بــرای توســعه و اصــالح شــبکه های 
روســتایی در ســطح شهرســتان نهاوند هزینه 
شــده اســت، گفــت: در ســال گذشــته از محل 

600 میلیــون تومان  تملــک اعتبارات اســتانی 
برای بهسازی شــبکه ها در نهاوند اجرایی شده 

است.
وی یادآور شــد: با عملکرد مناسب مدیریت و 
پرســنل مدیریت برق نهاوند معــادل 8 میلیارد 
تومان از اعتبارات ابالغی در این شهرستان جذب 

شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همــدان با اشــاره بــه هزینه کرد یــک میلیارد و 
400 میلیون تومان برای اصالح و توســعه شبکه 
روســتایی نهاونــد از محــل بنــد »ج« عــوارض 
ســالیانه عنوان کرد: در طول ســال گذشته 40 
کیلومتر از شبکه های ســیمی شهرستان به کابل 
خودنگهدار تبدیل شــده اســت که خوشبختانه 
ایــن امر باعث کاهش ســرقت های شــبکه ای و 

کاهش تلفات شده است.
جمشــیدی با اشــاره به ظرفیتی که شهرستان 
نهاونــد بــرای حضــور ســرمایه گذاران در بخش 
انرژی هــای نو )خورشــیدی و CHPهــا و...( دارد، 
گفت: ما نیز آمادگی عقــد قراردادهای تضمیمی 
20 ســاله برای خرید انــرژی از ســرمایه گذاران را 

داریم.
وی با بیــان اینکه وصول مطالبات در اســتان 
همــدان بیــش از 100 درصد اســت، افــزود: این 
رقــم در نهاوند 92 درصد اســت که مشــارکت در 
پرداخت هزینه های برق مصرفی باعث افزایش 
درآمد برای شهرســتان و در نتیجــه ارائه خدمات 

مطلوب تر خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریــح کــرد: در محدوده شهرســتان 
نهاونــد روســتای بــاالی 10 خانــوار بــدون بــرق 
نداریم و خوشــبختانه 100 درصد جمعیت شهری 
و روســتایی شهرســتان از نعمت ایــن انرژی پاک 

برخوردار هستند. 

zzzنیازمنــد zبیشــتر zگذارانzســرمایهzجــذب
افزایشzزیرساختzهاzدرzشهرستان

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی 
نیز در ادامه ضمن تقدیر از مجموعه شرکت توزیع 
برق استان و شهرستان اظهار داشت: هر کجا که نیاز 
به خدمات رســانی و کمک مضاعف در شهرســتان 

داشتیم شرکت توزیع برق پیشگام بوده است.
علیرضا شهبازی عنوان کرد: این پای کار بودن 
مجموعــه توزیع بــرق جز 
بــا حساســیت و همدلــی 
پرسنل این شــرکت میسر 

نمی شود.
وی با بیــان اینکه برای 
ســرمایه گذاران  جــذب 
افزایش  نیازمنــد  بیشــتر 
زیرساخت ها در شهرستان 
ایــن  در  گفــت:  هســتیم، 
راستا برای ساخت پست های 63 و 230 کیلوولت 

پیشنهادی از برق باختر پیگیری خواهم کرد.

zzzگیــریzاندازه zلــوازم z2450 zاز zبازدیــد
مشترکینzدرzنهاوند

مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان نهاوند نیز 
با ارائــه گزارشــی از عملکرد ایــن مدیریت اظهار 
داشــت: طی ســال جــاری اقدامــات خوبــی در 
راســتای تأمین و پایداری برق مشترکین با توجه 
به انجام مانورهــای جهــادی و برنامه ریزی های 

مدون ابالغی شرکت انجام شده است.
منصــور ذاکــری با اشــاره بــه بازدیــد 16 هزار 
لوازم اندازه گیری مشــترکین در ســال 98 گفت: 
در 6 ماهــه ســال جاری نیــز 2 هــزار و 450 مورد 
بازدید داشــتیم که همین عامل باعث جلوگیری 
از هدررفــت 7 میلیون کیلووات ســاعت انرژی در 

شهرستان نهاوند شده است.
وی یــادآور شــد: با اقدامــات پیک ســایی و با 
برنامه ریــزی و اقدامــات پیشــگیرانه و مدیریت 
مصرف توانســتیم پیک امســال را در شهرســتان 

کنترل کنیم.
مدیــر توزیع نیــروی بــرق شهرســتان نهاوند 
عنوان کــرد: در حوزه وصول مطالبات نیز ســال 
98 حــدود 75 درصــد وصــول داشــتیم که طی 
6 ماهه نخســت ســال 99 این رقم بــه 92 درصد 

افزایش یافته است.
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پیام تسلیت مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان همدان در پی 

رحلت آیت اهلل فاضلیان

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
همــدان طی پیامی رحلت آیت هللا ســیدرضا 

فاضلیان را تسلیت گفت.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
جمشــیدی  همــدان،  اســتان  بــرق  نیــروی 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
طــی پیامــی رحلــت عالــم ربانــی، آیت هللا 

سیدرضا فاضلیان را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

هوالباقی
با نهایت تأســف و تأثر رحلت عالم ربانی 
را  فاضلیــان  ســیدرضا  آیــت هللا  وارســته،  و 
بــه محضر امــام زمان )عــج(، مقــام عظمای 
والیت حضــرت آیــت هللا خامنه ای)مد ظله 
العالی(، مردم شــریف اســتان همدان و بیت 
مکرم ایشان تســلیت عرض نموده؛  از درگاه 
حضرت دوســت برای ایشــان علو درجات و 

برای بازماندگان صبری جمیل آرزومندیم.
جمشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نبروی برق استان 
همدان

برپایی غرفه شرکت توزیع 
برق استان همدان در 
نمایشگاه دستاوردهای 

جنگ تحمیلی 

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، به مناسبت هفته 
دفاع مقدس نمایشــگاهی از دســتاوردهای 
جنــگ تحمیلــی در محــل بــاغ مــوزه دفاع 
مقــدس اســتان همــدان و در فضــای بــاز با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برپا شد.
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
نیز بــا راه انــدازی غرفه ای در این نمایشــگاه 
عــالوه بر معرفی شــهدای صنعــت آب و برق 
اســتان به ارائه خدمات و توزیع بروشــورهای 
مدیریــت مصرف و خدمات غیــر حضوری به 

بازدیدکنندگان پرداخت.
ایــن  از  بازدیــد  ســاعات  اســت؛  گفتنــی 
نمایشگاه از یکم تا هفتم مهر ماه همه روزه  از 

ساعت 9 صبح الی 19 عصر است.

خبـــــر

2
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و یکم  مهر  و آبان 1399  شماره 218



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد

لزوم آموزش فرهنگ مدیریت مصرف در دوران کودکی
سرکشی فرمانده سپاه 

انصارالحسین)ع( 
از شرکت توزیع برق 

استان همدان

فرمانــده ســپاه انصارالحســین)ع( 
از شــرکت توزیع برق اســتان همدان در 
راســتای بررســی ارائــه خدمــات در میز 
خدمت و رعایت پروتکل های بهداشتی 
از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

همدان سرکشی کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان، 
ســپاه  فرمانــده  مجیــدی  ســردار 
انصارالحســین)ع( به همراه ســرهنگ 
امیــری فرمانده بســیج ادارات اســتان 
در راستای بررســی ارائه خدمات در میز 
خدمت و رعایت پروتکل های بهداشتی 
از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

همدان سرکشی کردند.
مدیر دفتر حراســت و امور محرمانه 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
ایــن بازدیــد اظهــار داشــت: میــز  در 
خدمت بــا رعایــت اصول بهداشــتی و 
ضوابط اعالمی از ستاد مقابله با کرونا از 
ابتدای مهر ماه امسال برای دومین بار 

در این شرکت برپا شده است.
در  افــزود:  معراجــی  ســیدرضوان 
راستای مقابله با شــیوع بیماری کووید 
19 بــا توجه به تمهیدات صــورت گرفته 
کارکنانــی از واحدهایــی که بیشــترین 
مراجعه کننــده را دارنــد در میز خدمت 
حاضر شده و نسبت به ارائه خدمات به 

مراجعین اقدام می کنند.
وی بــا اشــاره بــه انجام تب ســنجی 
کارکنان بصورت مســتمر و روزانه ادامه 
داد: قبل از ورود افراد به شرکت نیز تب 
سنجی برای غربالگری مراجعین صورت 

می گیرد.
ســپاه  فرمانــده  مجیــدی  ســردار 
انصارالحســین)ع( اســتان همدان نیز 
در پایــان از اقدامــات صــورت گرفته در 
راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
و خدمات رســانی به موقع و مســتمر به 

مردم تشکر کرد.

خبـــــر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا بیان اینکــه آموزش فرهنــگ باید در 
ســنین پایین انجــام گیرد تا در جامعــه نهادینه 
شــود، گفــت: بــرای آمــوزش فرهنــگ مدیریت 
مصرف و صرفه جویــی در انرژی نیز باید از دوران 

کودکی به فرزندان خود آموزش دهیم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی در دیدار 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان همدان 
اظهار داشت: با وجود اینکه حوزه عملکردی این 
شــرکت تخصصی اســت اما در حوزه فرهنگی نیز 

اقدامات شاخصی انجام داده است.
وی افزود: کسب رتبه های برتر در ارزیابی های 
مختلف از قبیل شــهید رجایی، فرهنگی، بســیج، 
نمــاز و... نشــان دهنده عملکــرد مثبت شــرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان در حوزه فرهنگی 

است.
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همدان گفــت: در حوزه فرهنگ ســازی و 
اطالع رســانی تعامل خوب با رســانه های استان 
برای پیشــبرد و تحقــق اهداف به ویــژه در زمینه 
مدیریــت مصرف و کنتــرل پیک بار در تابســتان 
امســال بســیار مؤثر بود که جای تقدیر از فعاالن 

رسانه ای استان را دارد.
وی با اشــاره به ارتباط مســتقیم شرکت توزیع 
نیروی بــرق اســتان در راســتای اشــاعه فرهنگ 
مدیریت مصرف و شفاف سازی عملکرد شرکت با 
بیش از 34 نشــریه چاپی و 10 خبرگزاری و سایت 
خبری گفــت: همچنین اســتفاده از ظرفیت صدا 
و ســیمای اســتانی، تبلیغــات محیطــی و فضای 
مجازی نیز از راهکارهای مؤثر برای آگاهی بخشــی 

و اطالع رسانی به عموم مردم بوده است.
جمشــیدی ادامــه داد: از دیگــر فعالیت های 
و  همــکاران  تشــویق  شــرکت  ایــن  فرهنگــی 
خانواده هــای آنــان به امــر کتابخوانــی بوده که 
عالوه بــر تهیه کتــاب، به مناســبت های مختلف 

مسابقات کتابخوانی نیز برگزار می شود.
وی عنــوان کــرد: تقدیــر از برگزیــدگان حوزه 
ایمنــی، همــکاران پاســخگو بــه مردم، عفــاف  و 
حجــاب و... کــه هر مــاه در کمیته هــای مختلف 
انجام می شود نیز  گامی در راستای فرهنگ سازی 
رعایــت ایمنــی، صیانــت از حقوق شــهروندی و 

تکریم ارباب رجوع  است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا بیان اینکــه آموزش فرهنــگ باید در 
ســنین پایین انجــام گیرد تا در جامعــه نهادینه 
شود، یادآور شــد: برای آموزش فرهنگ مدیریت 
مصرف و صرفه جویــی در انرژی نیز باید از دوران 

کودکی به فرزندان خود آموزش دهیم.

zzzتمــامzدرzتغییــرzمقدمــهzپیــشzفرهنــگz
zهاzحوزه

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان نیز در ادامه اظهار داشــت: شرکت توزیع 
نیروی برق از واحدهای اساســی و دســتگاه های 
زیربنایــی اســت و همه مجموعه ها بــا آن ارتباط 
دارند و کوچک ترین مشکل و وقفه ای در عملکرد 
این دســتگاه ها تمام بخش ها را تحت تأثیر قرار 

می دهد.
احمدرضا احســانی با اشــاره حوزه تخصصی 
عملکرد شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
افزود: این شرکت عالوه بر ارائه خدمات و فراهم 
کــردن مقدمــات فعالیــت دیگــر دســتگاه ها از 

افتخارات کشور است.
وی بــا بیــان اینکه در تابســتان امســال هیچ 
قطعی برقی در اســتان نداشتیم که جای تقدیر از 
مجموعه شــرکت توزیع نیروی برق استان را دارد، 
گفت: این شرکت در مسائل فرهنگی نیز پیش رو 

است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 

همدان با اشــاره به اینکه کار در حــوزه فرهنگ و 
هنر چندبخشــی اســت، عنوان کــرد: کار در این 
حوزه و ذیل اندیشــه و افکار به تمام دســتگاه ها 

مربوط می شود.
حــوزه  در  توســعه ای  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و... بخواهد شــکل 
بگیرد باید نگرش ها دچار تغییر و تحول شــود و 
تا زمانی که نوع نگاه تغییر نیابد نوع رفتار تغییر 

نمی کند.
احسانی با اشــاره به اهمیت مدیرت مصرف و 
صرفه جویــی انرژی تصریح کرد: بایــد روی افکار 
کار کرد تا این مهم فرهنگ ســازی شود چراکه در 

این صورت می تواند اثربخش باشد.
وی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ پیــش مقدمــه 
تغییــر در تمــام حوزه هــا اســت، گفــت: زمانی 
که یــک دســتگاه تخصصــی در حــوزه فرهنگی 
ورود  داوطلبانــه  صــورت  بــه  اطالع رســانی  و 
می کند، نشان دهنده عزم آن برای تولید محتوا 
و نتیجه گیری اســت که شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همــدان در این زمینــه به خوبــی ورود 

کرده است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان با اشــاره به اینکه حوزه فرهنگ دیربازده 
اســت، ابراز داشــت: هر انــدازه در زمینه فرهنگ 

هزینه شود، سرمایه گذاری است.
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  داد:  ادامــه  وی 
اسالمی استان آمادگی هر گونه همکاری با شرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان را دارد. 

امضای تفاهم نامه همکاری 
بین صنعت آب و برق و ستاد 

اقامه نماز استان همدان
تفاهم نامه همکاری نماز سال 99 بین صنعت 
آب و بــرق اســتان و ســتاد اقامــه نمــاز همدان 

مبادله شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، طی جلســه ای که با حضور 
رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان 
و مدیــرکل ســتاد اقامه نماز اســتان برگزار شــد، 
تفاهمنامــه همــکاری صنعت آب و برق و ســتاد 

اقامه نماز استان امضا شد.
حجت االسالم حسنی حلم مدیرکل ستاد اقامه 
نماز اســتان در این جلسه ضمن تشریح اهمیت 

و لــزوم برپایی ایــن فریضه دینی، بــر برگزاری با 
شکوه تر نماز در ادارات تأکید کرد و آن را مایه خیر 

و برکت برای شرکت ها دانست.

در پایان این جلســه از خادمین و فعاالن نماز 
صنعــت آب و برق اســتان همدان با اهــدا لوح، 

تقدیر بعمل آمد.
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همدان با اشــاره به طرح برق امید 
گفت: این طرح با هــدف مدیریت مصرف 
و کاهش 10 درصدی برق در بخش خانگی 

در کشور اجرایی می شود.
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
توزیع نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد 
جمشــیدی در دیدار حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به طرح برق امید اظهار 
داشت: این طرح با هدف مدیریت مصرف 
و کاهش 10 درصدی برق در بخش خانگی، 
عدم اعمال خاموشــی به مشترکان، عرضه 
برق بیشــتر در صنعت و حفاظت از محیط 

زیست در سطح کشور اجرایی می شود. 
وی افزود: در این طرح مشترکین به سه 
گروه کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف 
تقسیم بندی می شــوند که برای هر کدام از 
گروه ها برنامه ها و راهکارهایی در راســتای 
تثبیــت وضعیت و همچنیــن اصالح الگوی 

مصرف ارائه می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همــدان تصریــح کرد: مشــترکینی 
کــه مصــرف آنــان در ماه هــای عــادی 80 
کیلووات و ماه های گرم 100 کیلووات باشد 
جزو مشترکین کم مصرف بوده و از تخفیف 
بهره منــد  خــود  قبــوض  در  درصــدی   100

می شوند.
وی ادامه داد: مشترکینی که در ماه های 
عــادی 200 کیلــووات و ماه هــای گرم 300 
کیلــووات مصرف برق داشــته باشــند جزو 
خوش مصرف هــا هســتند که ایــن گروه با 
مدیریت مصرف مشمول پاداش می شوند.

که  مشــترکینی  شــد:  یادآور  جمشــیدی 
مصرف آنان بیشــتر از 300 کیلووات باشــد 
جــزو گــروه پرمصرف هــا بــوده و تالش ما 
بر این اســت که با ارائه نــکات و موارد الزم 
جهــت مدیریــت در مصــرف بــرق، تغییــر 

الگوی مصرف در این گروه را داشته باشیم.
وی با اشــاره به وجــود 244 هــزار و 18 
همــدان  شهرســتان  در  خانگــی  مشــترک 
اظهار داشــت: از این تعداد 70 هزار و 572 
مشــترک معادل 29 درصد کم مصرف، 152 
هــزار و 601 مشــترک معــادل 62.5 درصد 
خوش مصرف و 8.5 درصد جزو مشترکین 

هستند. خانگی  پرمصرف 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همدان تصریح کرد: در شهرســتان 
673 مشــترک  12 هــزار و  از  نیــز  فامنیــن 
خانگی، 3 هزار و 930 مشــترک کم مصرف، 
7 هــزار و 677 مشــترک خــوش مصرف و 

8.4 درصد پرمصرف هستند. 
وی عنــوان کــرد: در طــرح بــرق امیــد 
مشــترکین خــوش مصــرف و پرمصــرف با 
رعایــت الگو و مدیریت و مصــرف بهینه به 

سمت کم مصرف ها سوق داده می شوند.
اطالع رسانی  با  داشت:  اظهار  جمشیدی 
گســترده ای که در سطح کشــور و استان در 
راستای طرح برق امید در حال انجام است 
امیدواریم با تغییر نگرش مردم شاهد این 
اتفــاق خوب و بهینه ســازی مصــرف انرژی 

باشیم.
وی در ادامه با اشــاره به اقدامات صورت 
گرفتــه بــرای افزایش دو پســت در ســطح 
شهرســتان افــزود: یکــی از این پســت ها، 

در  همدانی  شــهید  کیلوولــت   230 پســت  
منطقه جنوب شــرقی شهرستان در منطقه 
فقیــره و حصار حاج شمســعلی بــود که با 
پیگیری هــای بــرق منطقه ای بــرای تملک 
زمین، مشــکلی که وجود داشت حل شد و 
نیازمنــد 12.5 میلیارد تومــان هزینه برای 

تملک است تا دیوارکشی آن آغاز شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همــدان ابراز داشــت: در خصوص 
پســت جهان آبــاد نیــز کار انجــام شــده و 
زمین توســط شرکت شــهرک ها واگذار شد 

و قــرارداد برای دیوارکشــی در حــال انجام 
اســت و متقاضیــان بایــد توســط شــرکت 

شوند. معرفی  شهرک ها 
وی بــا بیــان اینکــه در بحــث بنکــداران 
نیــز کــه زیرســاخت آن در پســت بوعلــی 
بــود تنها شــرکتی که 269 انشــعاب واگذار 
کــرده شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــود و 
تمام زیرســاخت ها فراهم اســت، گفت: در 
برق رســانی به مساکن ملی نیز برای استان 
شــده  پیش بینی  اعتبار  تومــان  میلیارد   20
که 9.5 میلیارد تومان آن ســهم شهرستان 
همدان اســت و در صورت جانمایی اجرای 

زیرساخت ها را خواهیم داشت.
جمشــدی با اشــاره بــه جــذب عوارض 
روســتایی اظهار داشت: از ســال 92 تا 98 
در مجمــوع حدود 20 میلیارد تومان از این 
محل جذب کردیم کــه 7.5 میلیارد تومان 

مربوط به شهرستان همدان است.
وی افزود: 2 میلیارد تومان نیز در ســال 
99 برای شهرســتان همــدان در نظر گرفته 
شده که امید است تا پایان سال تخصیص 

یابد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همدان گفــت: در خصــوص پارک 
علــم و فنــاوری نیز نیاز به 2 مــگاوات بوده 
که برای راه انــدازی فاز اول بــه دنبال عقد 

قرارداد برای تأمین برق هستیم. 
وی با اشاره به راه اندازی پست همدان 6 
در داخل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفــت: پســت موبایــل راه اندازی 
شده و سه خروجی دارد که برای ارتقای آن 
به 12 خروجی نیز تجهیزات خریداری شــده 

اما مشــکل زمیــن دارد که در صــورت رفع 
مشکل پســت دائمی خواهیم داشت و هم 
بار و طــول فیدر را کاهــش می دهیم و هم 
می توانیــم ظرفیت در رینگ یــک را تامین 

کنیم.
جمشــیدی یــادآور شــد: در پســت 63 
منطقه عبدالرحیم نیز پســت موقت نصب 
و مشــکل منطقــه حــل شــده اســت و تــا 
بهمن ماه ســال جاری این پســت ثابت به 

می رسد. بهره برداری 
وی با بیان اینکه شــرکت توزیع برق، یک 
شرکت درآمد هزینه ای است، گفت: از همه 
مشــترکین در تعرفه هــای مختلــف انتظار 
مــی رود بــا پرداخــت هزینه بــرق مصرفی 
خود ما را در خدمات رســانی مطلوب یاری 

کنند.
وی بــا اشــاره به اینکــه تاکنــون 15 هزار 
مجــازات  قانــون  محــل  از  انشــعاب   110 و 
اســتفاده کنندگان غیرمجــاز نصــب شــده 
اســت، افزود: در حــال حاضر نیــز 5 هزار 
درخواســت انشــعاب داریــم کــه در حــال 

حاضر امکان واگذاری وجود ندارد.

zzzتعریفzنیازمندzبرقzحوزهzدرzجهش
پروژهzهایzبزرگzوzملیzاست

نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در 
مجلس شورای اســالمی نیز در ادامه ضمن 
تقدیــر از اقدامــات صــورت گرفتــه اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر مدیــران قوی و 
تالشــگری در مجموعــه توزیع برق اســتان 
فعال هســتند که فرصــت خوبی بــرای ما 

است.
حمیدرضــا حاجی بابایــی با بیــان اینکه 
جایگاه اســتان همدان خوب اســت، گفت: 
اعتقــاد داریم مدیــران ما بایــد منطقه  ای 
کار کنند بنابرایــن در زمینه برق و آب و گاز 
تعریف جدید می خواهیم تا شاهد جهشی 

در این حوزه ها باشیم.
وی تصریح کــرد: برای جهــش در حوزه 
بــرق نیــز بایــد پروژه هــای بــزرگ و ملــی 
تعریــف کنیــم و بــرای ایــن امــر نیازمنــد 

هستیم. بزرگ  همت های 
نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اجرای 
طرح برق امید کار بســیار خوبی است، ابراز 
داشت: همدان در آستانه یک جهش بزرگ 
قرار گرفته و این حرکت ها بســیار تاثیرگذار 

است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

کاهش 10 درصدی مصرف برق 
خانگی با اجرای طرح برق امید
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برگزاری جلسه هماهنگی شرکت برق منطقه ای باختر و 
توزیع نیروی برق استان همدان

جلســه هماهنگی شــرکت برق منطقه ای باختر و شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در 
فرمانداری شهرستان مالیر برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومــی مدیریت توزیــع نیروی بــرق شهرســتان مالیر، مهندس شــبیهی، 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای باختر و مهندس جمشــیدی، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان و مهندس شــیردره قائم مقــام مدیر عامل در توزیع برق شهرســتان مالیر با 
حضــور در فرمانداری ویزه شهرســتان مالیر با مهنــدس ولدی، معاون اســتاندار و فرماندار ویژه 

شهرستان مالیر و دکتر بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی دیدار کردند.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همدان در این دیدار با اشــاره بــه فعالیت های 
صورت گرفته در توزیع برق مالیر و گســتردگی این شهرســتان و ویژگی های منحصر به فرد آن، بر 

توجه ویژه به مسایل برق شهرستان تأکید کرد.
شــیرزاد جمشــیدی در ادامه با اشــاره به پروژه های مهم برق شهرســتان مالیر افزود: اقدامات 

صورت گرفته در سال جاری از لحاظ حجم کار و میزان اعتبار هزینه شده حائز اهمیت است.
وی ادامــه داد: از جمله پروژه های انجام شــده این شهرســتان می توان به افتتــاح و راه اندازی 
پســت فوق توزیع برق مالیر 4 که به نام ســردار شــهید »قاسم ســلیمانی« نامگذاری شد، تامین 
روشــنایی معابر مســکن های مهر و بلوارهای خلیج فارس، مصطفوی، شــقایق، سجاد و برگزاری 
مانــور عملیاتی و جهادی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل فیدر مهر آباد، اصالح و بهینه ســازی 

شبکه برق بافت فرسوده و راه اندازی ساختمان دیسپاچینگ مرکز جنوب استان اشاره کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همدان در ادامــه از حمایت های همــه جانبه و 
گســترده نمایندگان مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی تقدیر و بر ضرورت حمایت های بیشتر 

تاکید کرد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی نیز در این دیدار فعالیت ها و اقدامات صورت 
گرفته توســط شــرکت توزیع برق را مایه دلخوشــی و در راستای عملی ســازی بیانات مقام معظم 

رهبری دانست.
بیگی نژاد از مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان به عنــوان مدیری توانا و فعــال نام برد و از 
زحمات وی و مدیر برق مالیر تشــکر و قدردانی کرد و با اعالم آمادگی برای همکاری های بیشتر به 

پرسنل مدیریت توزیع برق استان و مالیر خداقوت گفت.
رضا شــیردره، مدیــر توزیع نیروی بــرق شهرســتان مالیر نیز گفــت: این مدیریــت همکاری و 

هماهنگی خوبی با مجموعه فرمانداری شهرستان مالیر داشته و هدف رفع دغدغه  مردم است.
در پایان این جلســه از طرف معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان مالیر با اهداء لوح از 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان و مدیر توزیع برق مالیر در راســتای برگزاری 
مانور عملیاتی و جهادی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان 

مالیر تقدیر بعمل آمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
امنیت و آسایش امروز ما مرهون ایثار و رشادت های 

شهدا و ایثارگران است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان گفــت: امنیــت و آســایش امــروز ما 
مرهون ایثار و رشــادت هایی اســت که شهدا، 
و  کشــیدند  ایثارگــران  و  آزادگان  جانبــازان، 
نهال تــازه روییــده انقالب اســالمی را امروز به 
درخت تنومندی تبدیل کرده اند که خار چشم 
بسیاری از دشمنان در منطقه است و با قدرت 

در مقابل استکبار جهانی ایستادگی می کند.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، شیرزاد جمشیدی 
در نشســت صمیمی با ایثارگران این شــرکت 

ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
انقــالب، دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم و 
ســالمت اظهار داشت: ماهیت شــرکت توزیع 
نیروی بــرق اســتان همدان فنــی و تخصصی 
اســت اما با وجود این امر در کارهای فرهنگی 

و دینی در استان پیشرو بوده است.
وی افــزود: ایثارگران و جانبــازان در دوران 
دفــاع مقدس بــا دفــاع از آب و خــاک میهن 
اســالمی و امــروز بــا حضــور فعــال خــود در 
همه  افتخار  باعث  خدمت رســانی  عرصه های 

ما هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان تصریــح کرد: امنیت و آســایش امروز 
مــا مرهــون ایثــار و رشــادت هایی اســت که 
شــهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران کشیدند 
و نهــال تازه روییده انقالب اســالمی را امروز به 
درخت تنومندی تبدیل کرده اند که خار چشم 
بسیاری از دشمنان در منطقه است و با قدرت 

در مقابل استکبار جهانی ایستادگی می کند. 

وی بــا بیان اینکــه اگر همــه آن ایثارگری ها 
و جانفشــانی ها نبــود امــروز ایــن شــرایط را 
نداشتیم، گفت: اقتدار و صالبت نظام جمهوری 
اســالمی ایــران حاصــل زحمات همه شــهدا و 

ایثارگران و خانواده های صبور آنان است.
جمشیدی با اشاره به اقدامات و برنامه های 
انجام شــده در حوزه ایثارگران افزود: هر ساله 
برنامه های مختلفی در این حوزه برنامه ریزی 
و اجرایی می شود که نتیجه آن کسب رتبه های 

برتر استانی و کشوری در این زمینه است.
در  مختلــف  همایش هــای  برگــزاری  وی 

شــهادت،  و  ایثــار  فرهنــگ  ترویــج  راســتای 
شــهدا،  معظــم  خانواده هــای  از  سرکشــی 
بــه صــورت مســتمر،  ایثارگــران  جانبــازان و 
غبارروبی و عطرافشــانی مزار شــهدا، جذب و 
بکارگیری فرزندان شــهدا و ایثارگران بر اساس 
دســتورالعمل های ابالغی در شرکت، اردوهای 
دانش آمــوزی و... را از برنامه هــای اجرایــی در 

طول سال عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان در ادامه تجلیــل از آزادگان، رزمندگان 
و جانبــازان، اعمــال معافیت هــا و کســورات 
مالیاتــی، پیگیــری بیمــه تامیــن اجتماعی و 
درمانی بر اساس قانون، نامگذاری پست های 
برق اســتان به نام شــهدای شــرکت و... نیز از 

دیگر اقدامات اجرایی است.
ایثارگــران  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
و بهره گیــری از ایــن ظرفیــت در شــرکت بــه 
طور قطع مــا را در تحقــق اهــداف راهبردی و 

برنامه های اجرایی شرکت یاری خواهد کرد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

زیباترین ترانه زمینی، آهنگ تپش قلب فرشته ای آسمانی است.
همکاران گرامی آقایان

ســتاد از  حاتمــی  مجیــد 
نهاونــد از  سلگــــی   رضــــا 
محمدرضا رشیدیان از مالیر

ضمن عرض تبریک قدم نو رسیده از خداوند منان برای شما آرزوی سالمتی 
و بهروزی می نماییم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به بازنشستگان

آقــای ضرغــام احمدونــدzازzتویســرکان نایل شــدن شــما را بــه افتخار 
بازنشســتگی تبریك گفتــه و از خداوند آرزوی پیــروزی و موفقیت 

شما را در تمام عرصه های زندگی خواستاریم.
بر ایــن باوریم بازنشســتگی فصل نوینی از زندگــی و آغازی 

برای زندگی با شیوه و ایده های جدید است، امید است این 
دوران جدیــد از پربارترین و با نشــاط  ترین مراحل زندگی 

پرثمرتان باشد.
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
استان همدان گفت: با اجرای مانور سراسری 
تعمیرات شبکه های فرســوده توزیع برق در 
اســتان همــدان 141 کیلومتر خطوط فشــار 
متوســط در ســطح اســتان مورد تعمیر قرار 

گرفت.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، مانور سراســری 
تعمیــرات شــبکه های فرســوده توزیــع برق 
همزمان با سراســر کشــور در استان همدان 

برگزار شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
استان همدان در حاشــیه برگزاری این مانور 
اظهار داشــت: مانــور تعمیرات شــبکه های 
فرســوده و فیدرهــای بحرانــی همزمــان با 
سراسر کشور امروز و فردا )29 و 30 آبان ماه( 

در استان همدان اجرایی می شود.
شــیرزاد جمشــیدی با اشــاره بــه اهداف 
برگــزاری ایــن مانــور تصریح کــرد: افزایش 
قابلیت اطمینان و تاب آوری شــبکه، کاهش 
خاموشــی و انــرژی توزیع نشــده، اســتفاده 
هدفمند و بهینــه از اعتبــارات بهره برداری و 
افزایش ایمنی شــهروندان و رفع کانون های 
خطر از اهداف مهــم مانور جهادی تعمیرات 

شبکه های خطوط فرسوده است.
وی افزود: افزایش ســطح آمادگی پرسنل 
و هماهنگــی تیم هــای عملیاتــی، بهبــود و 
ارتقای شــاخص های عملکردی طرح سیما 
و استانداردســازی آرایش شبکه های توزیع از 
دیگر اهدافی است که ما در این مانور دنبال 

می کنیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همدان ابراز داشــت : طی این مانور 
جهــادی 17 فیدر که شــرایط نامســاعدی از 
لحاظ انرژی توزیع نشده و قطعی داشتند به 
روش خط ســرد و ســه فیدر نیز به روش خط 

گرم تعمیر و سرویس می  شوند.
وی بــا اشــاره بــه حضــور 92 اکیــپ خط 
سرد و ســه اکیپ خط گرم در مانور سراسری 
تعمیرات شبکه های خطوط فرسوده استان 
همدان گفت: تعــداد 391 نفر از همکاران در 
قالب شــرکت های پیمانکاری و همکاران در 

این مانور حضور دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

اجرای مانور سراسری 
تعمیرات شبکه های فرسوده 
توزیع برق در همدان
تعمیر 141 کیلومتر خطوط فشار متوسط در همدان

جمشــیدی یادآور شــد: تعداد خودروهای حاضر در مانور نیز 120 دســتگاه خودروی سبک 
عملیاتی، 11 دستگاه جرثقیل و 20 دستگاه خودروی باالبر است.

وی عنوان کرد: در راســتای اجــرای این مانور تمام فیدرهایی که در ســطح اســتان عارضه 
داشتند شناسایی و در دستور کار قرار گرفت و طی دو روز 141 کیلومتر خطوط فشار متوسط در 

سطح استان با هزینه کرد حدود یک میلیارد تومان تعمیر می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان افزود: اجرای مانورهــای جهادی در 
استان همدان از سال 94 آغاز شده و تاکنون تعداد قابل توجهی مانور برگزار کرده ایم و تجربه 

خوبی در این زمینه داریم.
وی خاطرنشــان کرد: از مهم ترین مواردی که در اجرای مانور در دستور کار قرار دارد و بر آن 

تأکید شده نظارت کامل بر رعایت موازین ایمنی و پروتکل های بهداشتی است.
جمشــیدی خاطرنشــان کــرد: در همین راســتا عــالوه بر نظــارت واحدهای شهرســتانی، 
اکیپ های نظارت نیز در ستاد شــرکت توزیع تشکیل شده است که در مدت زمان اجرای مانور 
و با اعزام به محل ها بر رعایت دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی و ایمنی نظارت کامل 

خواهند داشت تا شاهد هیچ حادثه ای نباشیم.

مدیر توزیع برق رزن خبر داد

اجرای طرح اصالح و 
بهینه سازی شبکه های 
توزیع برق فرسوده در 

رزن و سردرود

مدیــر توزیع برق رزن از اجرای طرح اصالح 
و بهینه سازی شــبکه های توزیع برق فرسوده 
با تبدیل 16 کیلومتر شــبکه ســیمی به کابل 
خودنگهدار در بخش های رزن و سردرود خبر 

داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع بــرق 
رزن، عبــاس صفــری از اجرای طــرح اصالح و 
بهینه سازی شبکه های توزیع برق فرسوده در 
ســطح بخش های رزن و ســردرود خبر داد و 
اظهار داشت: تبدیل 16 کیلومتر از سیم های 
مسی فرسوده شــبکه فشار ضعیف هوایی به 
کابــل خودنگهدار بــا نصــب و جایگزینی 60 
اصله پایه سیمانی جدید، جمع آوری تیرهای 
چوبی منطقه شهری و در بر گرفتن 8 دستگاه 

پست توزیع عمومی انجام می شود.
وی با بیــان اینکه هدف از اجرای این طرح 
کاهــش تلفات، تامیــن برق پایــدار و بهبود 
شــاخص های قابلیــت اطمینان شــبکه های 
توزیع برق اســت، گفت: این طرح با اعتباری 

بالغ بر 9 میلیارد ریال انجام می شود.
مدیــر توزیع برق شهرســتان رزن با اشــاره 
به بدهی 5 میلیــارد و 500 میلیــون تومانی 
مشــترکین به مدیریــت توزیع بــرق رزن ابراز 
داشــت: مشــترکان بــا پرداخــت بــه موقــع 
بدهی های خود می توانند شرکت توزیع را در 
ارائه بهتــر خدمات به مردم شهرســتان یاری 

کنند.
zzzدرzضعیفzفشــارzپایهzاصلهz75zنصب

مناطقzروستاییzرزن
وی بیــان داشــت: در راســتای تامین برق 
جمــع آوری  روســتایی،  جدیــد  متقاضیــان 
و  تلفــات  کاهــش  مجــاز،  غیــر  برق هــای 
رضایتمندی مشــترکین مدیریــت توزیع برق 
رزن 75 اصلــه پایه و 2 هزار و 500 متر شــبکه 

فشار ضعیف احداث می شود.
صفری افــزود: این پروژه بــا اعتباری بالغ 
بر 2 میلیــارد ریال از محل اعتبــارات عوارض 
روســتایی بــا 60 درصد پیشــرفت فیزیکی در 

مرحله اجراء است.
وی در ادامه با اشــاره به طلــب 5 میلیارد 
و 500 میلیون تومانی برق رزن از مشــترکین 
افزود: در صورت وصول مطالبات می توانیم 

خدمات مطلوب تری به مردم ارائه کنیم.

خبـــــر
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مهنــدس غالمعلــی رخشــانی مهــر، معــاون 
هماهنگی توزیع شــرکت توانیر در لوحی از همت، 
تالش و خدمات ارزشمند مدیریت محترم عامل، 
معاونت و کارکنان بهره بــرداری به ویژه برقکاران 
محتــرم صنعت برق، دفتر روابط عمومی و ســایر 
همکاران شرکت در اجرای مطلوب مانور سراسری 
تعمیر شبکه های فرســوده توزیع نیروی برق طی 

روزهای 29 و 30 آبان ماه تقدیر کرد.  

zzzعاملzمدیرz،جمشــیدیzشیرزادzمهندس
شرکتzتوزیعzبرقzاستانzهمدان:

امیر ســرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی 
زمینــی ارتش جمهــوری اســالمی ایران بــه پاس 
تعامل و همــکاری در اجرا و تکمیل پــروژه منازل 
ســازمانی مهر والیت یک همدان، تیپ 316 زرهی 

نیروی زمینی محوری قهرمان
آقای مالک حســین زاده، دبیر شــورای مرکزی 
ورزش و مســئول هماهنگــی امــور ورزش صنعت 
آب و بــرق وزارت نیــرو به پاس تالش هــای ارزنده 
در زمینه رشــد و توســعه ورزش در سطح کارکنان 

صنعت آب و برق استان همدان
معــاون  رخشــانی مهر  غالمعلــی  مهنــدس 
هماهنگی توزیع شــرکت توانیر بــرای توجه ویژه 
و اهتمــام به آمــوزش، نظــارت و ارزیابی ناظرین 
شرکت های توزیع در بخش پایه های بتنی و تالش 

جهت بهبود تاب آوری شبکه توزیع
آقای سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان به 

پاس عملکرد سازنده، پویا و منسجم
آقای احمدرضا احسانی، مدیرکل و دبیر شورای 
فرهنگ عمومی اســتان همدان جهــت تالش در 

ارتقاء و گسترش فرهنگ 
سردار مهدی ظفری، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس به پاس تالش های 
مجدانــه در ایان بزرگداشــت چهلمین ســالگرد 
دفاع مقدس در برگزاری نمایشــگاه اقتدار 40 در 

مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان همدان
ســرهنگ ســیدجواد حســینی، فرمانده سپاه 
ناحیــه مالیــر بــه پــاس وظیفه شناســی، تالش 
انجــام  در  مســاعدت  و  همــکاری  و  صادقانــه 

پروژه های عمرانی سپاه ناحیه مالیر
آقای قدرت اله ولدی، معاون استاندار و فرماندار 
ویژه شهرســتان مالیــر برای تالش های ارزشــمند 
و همــکاری در برگــزاری مانور عملیاتــی و جهادی 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برق مالیر
آقای مــراد ناصــری، فرمانــدار نهاونــد بابت 
تالش هــای مــداوم جهــت رضایتمنــدی مــردم 
و برگــزاری مانــور جهادی توســعه و بهینه ســازی 

شبکه های برق نهاوند
سیدرضا ســالمتی، فرماندار رزن جهت حضور 
ارزشــمند در اجرای موفق مانور جهادی تعمیرات 

خطوط برق رزن

zzzبرقzیــکzامورzمدیــرz،فاضلــیzالــهzذبیح
همدان:

ســرهنگ علی بقایــی، فرمانده ســپاه ناحیه 
همــدان بــه پــاس زحمــات بی دریــغ در اجــرای 

ماموریت های بسیج در عرصه های مختلف

zz:مالیرzبرقzتوزیعzمدیرz،شیردرهzرضا
ســپاه  فرمانــده  مجیــدی،  مظاهــر  ســردار 
پــاس  بــه  همــدان  اســتان  انصارالحســین)ع( 
تالش صادقانه و همکاری و مســاعدت در انجام 
پروژه هــای مختلــف عمرانی در مجموعه ســپاه 

انصارالحسین)ع( استان همدان

تقدیرات کسب رتبه نخست شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان در جشنواره شهید رجایی

شــرکت توزیع نیروی بــرق اســتان همدان در 
بیست و ســومین جشنواره شــهید رجایی استان 

همدان موفق به کسب رتبه نخست شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، بیســت و سومین جشنواره 
شهید رجایی اســتان همدان با حضور استاندار، 
شــورای  مجلــس  در  همــدان  مــردم  نماینــده 
اســالمی و مدیران دســتگاه های اجرایی ســتان 
همدان در ســالن جلسات شــهدای استانداری 

همدان برگزار شد.
در این مراسم شــاهرخی اســتاندار همدان با 
اهدای لوحی از مهندس جمشــیدی، مدیرعامل 
شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همــدان برای 
کســب رتبــه نخســت در مجموع شــاخص های 
عمومی و اختصاصی در گروه زیربنایی و توســعه 

زیرساخت تقدیر کرد.
در متن این لوح آمده است:

»نظــر بــه آن کــه مجموعــه تحــت مدیریت 
جنابعالی با تالش در مســیر تحقق برنامه های 
اصــالح نظــام اداری و فرآیند ارزیابــی عملکرد 
ســال 1398 حائز رتبه نخست مجموع امتیازات 

شــاخص های عمومــی و اختصاصــی در گــروه 
زیربنایــی و توســعه زیرســاخت گردیده اســت، 
محتــرم  همــکاران  و  جنابعالــی  از  بدینوســیله 
قدردانی نموده و اســتمرار توفیــق آن مجموعه 
مســئلت  ســبحان  خداونــد  توجــه  پرتــو  در  را 

می نمایم.«
گفتنی است؛ بیست و سومین جشنواره شهید 

رجایی اســتان همــدان در دو شــاخص  عمومی 
و اختصاصــی و در 5 گــروه آموزشــی، پژوهش و 
فرهنگی، تولیدی و خدماتی، زیربنایی و توســعه 
زیرســاخت، ســالمت و رفاه اجتماعی، عمومی و 
قضایی برگزار شــد که در شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان همدان در گروه زیربنایی و توســعه 

زیرساخت موفق به کسب رتبه نخست شد.

بازدید فرماندار نهاوند از روند اجرای فاز 
دوم پروژه تامین روشنایی سایت داخلی 

سراب گیان

فرماندار نهاوند به همراه مدیر توزیع برق این شهرستان و بخشدار 
و شهردار گیان و جمعی از اصحاب رســانه از روند اجرای فاز دوم پروژه 

تامین روشنایی فضای داخلی سراب گیان بازدید کردند.
بــه گزارش روابــط عمومی توزیع بــرق نهاوند، فرمانــدار نهاوند به 
همــراه مدیر توزیع برق این شهرســتان و بخشــدار و شــهردار گیان و 
جمعی از اصحاب رســانه از روند اجرای فاز دوم پروژه تامین روشــنایی 

فضای داخلی سراب گیان بازدید کردند.
منصور ذاکری مدیر توزیع برق نهاوند در حاشــیه این بازدید اظهار 
داشــت: این پروژه در ایام هللا دهه مبارک فجر سال 98 کلنگ زنی شد 
و با حمایت مســئولین و تــالش همکاران در آینــده ای نزدیک افتتاح 
می شــود و منطقه 12 چنار ســراب گیــان نهاوند از روشــنایی مطلوب 

برخوردار خواهد شد.
فرماندار نهاوند نیز گفــت: زحمات زیادی برای تحقق این پروژه در 
شهرســتان و استان کشــیده شــده و این پروژه گامی دیگر جهت رونق 

بیشتر گردشگری در شهرستان است.
مراد ناصری افزود: قبل از اجرای پروژه های تامین روشــنایی جاده 
و فضای داخلی سراب، مســافران و گردشگران به علت تاریکی فضای 
داخلی ســراب و به تبع کم بودن امنیت، شــب را در سراب نمی ماندند 
اما با تالش مجموعه شــرکت توزیع برق اســتان همــدان و توزیع برق 
شهرستان امروز هم امنیت این سراب بیشتر شده و هم زیبایی بیشتری 

به شب های سراب بخشیده شده است.

سرکشی و دلجویی مدیر برق نهاوند از 
خانواده شهید »سلگی«

مدیــر توزیع برق نهاوند به همراه جمعی از مســئوالن شهرســتانی 
با خانواده رحیم ســلگی برادر شــهید »فرج هللا ســلگی« و بازنشسته 

مدیریت توزیع برق نهاوند دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع برق نهاوند، منصور ذاکری 
مدیــر توزیع برق شهرســتان نهاوند به همراه علــی خدارحمی رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، ســوری جانشــین فرمانده بسیج بخش 
خزل و جعفر خزایی رئیس اداره برق شــهر فیروزان از خانواده شــهید 

»فرج هللا سلگی« سرکشی و دلجویی کردند.
مدیر توزیــع برق نهاونــد در این دیــدار ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدا اظهار داشــت: با ارزش ترین دارایی هر انســان جان او 
اســت اما از آن با ارزش تر ایثار در راه خدا است که شــهدای ما با ایثار و 
گذشــتن از جان خود این انقــالب را بیمه کردند و امنیت امروز کشــور 

مرهون مجاهدت های این بزرگواران است.
منصور ذاکری در ادامه با تقدیر از زحمات 30 ساله آقای رحیم سلگی 
در توزیع برق نهاوند افزود: شــهید »سلگی« در زمان جنگ تحمیلی در 
جبهه های جنگ لباس رزم پوشــید و از کیان ایــن مملکت دفاع کرد و 

وظیفه خود را به نحو احسنت انجام داد و عاقبت بخیر شد.
وی عنوان کرد: برادر این شــهید بزرگوار نیز در جبهه خدمت رسانی 
به مردم شــریف نهاوند در توزیع برق نهاوند مشغول بود و به افتخار 
بازنشســتگی نائل آمد. در پایان این دیدار با اهداء لوح از آقای رحیم 
سلگی برادر شهید »فرج هللا ســلگی« و بازنشسته مدیریت توزیع برق 

نهاوند تقدیر بعمل آمد.
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zz:ستاد
تقدیر مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر از توزیع برق

 استان همدان

ســتاد- ســیدمحمد محبی مدیرکل دفتر مرکزی حراســت توانیر بابت اقدامات و پیگیری های 
مطلوب شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در راستای کاهش سرقت از تجهیزات شبکه برق 

در 6 ماهه نخست سال جاری، از این شرکت تقدیر کرد.

zz:یکzامور
اطالع رسانی گسترده اپلیکیشن برق من

امور یک- ذبیح اله فاضلی مدیر امور یک برق همدان با اشــاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
اطالع رسانی اپلیکیشــن »برق من« اظهار داشت: اطالع رسانی این اپلیکیشن به صورت گسترده 
با نصب پوستر، در کانال ها و گروه های مجازی، خبری و ... برای آگاه سازی مردم و مراجعه کنندگان 

در امور برق همدان یک و برق های مریانج و قهاوند انجام شده است.
وی افزود: همچنین ســامانه بر روی گوشــی های همراه مشــترکین و مراجعه کنندگان به امور 
نصب می شــود تا درخواست های خود را با ثبت در این ســامانه و به صورت غیرحضوری دریافت 

کنند.

انجام شاخه زنی درختان توسط اکیپ های عملیاتی

امور یک- اکیپ های عملیاتی امور یک برق همدان همچون ســال های گذشــته اقدام به شاخه 
زنی درختان در راستای باال بردن امنیت شبکه های موجود حوزه خود در سطح شهر برای ایام سرد 

سال کردند.

همــدان
گرامیداشت روز ورزش در امور برق همدان یک

امور یک- به مناســبت گرامیداشت روز ورزش در وزارت نیرو که اولین چهارشنبه در آبان ماه هر 
ســال است، مدیریت و پرســنل این امور در اقدامی ارزنده بدون خودرو در راستای حفظ سالمت و 

محیط زیست و انجام پیاده روی در محل کار خود حاضر شدند.

برپایی نمایشگاه کتاب در امور برق همدان یک

امور یک- نمایشگاه کتابی در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ کتابخوانی در محوطه مدیریت امور برق 
همدان یک برپا شد. گفتنی است؛ در این نمایشگاه کتاب ها با تخفیف 50 درصدی ارائه شده است.

بازدید سرزده معاون منابع انسانی و مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع 
برق همدان از امور یک

امور یک- معاون منابع انســانی و مدیر دفتر ایمنی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان از 
مدیریت امور یک برق همدان سرکشــی کردند. هدف از این بازدید سرزده بررسی اقدامات انجام 

شده در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا ویروس در این امور بود.

تأمین برق مراسم اربعین حسینی توسط اکیپ های عملیاتی

امور یک- اکیپ های عملیاتی امور برق همدان یک همانند ســال های گذشته در راستای تأمین 
برق مستمر و پایدار برای برگزاری مراسم اربعین حسینی در پیاده راه بوعلی فعال بوده و اقدامات 

مؤثری انجام دادند.

تقدیر از امور برق همدان یک در اختتامیه نمایشگاه هفته دفاع مقدس

امور یــک- در آئیــن اختتامیه نمایشــگاه هفته دفاع مقدس که با حضور مســئولین اســتانی 
در ســالن آمفی تائتر باغ موزه دفاع مقدس اســتان همدان برگزار شــد، از مدیریت امور یک برق 

همدان برای برقرسانی به این نمایشگاه و حضور فعال در غرفه صنعت آب و برق تجلیل شد.

امور یک همدان   

بازدید سرزده معاون منابع انسانی و مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع برق همدان از امور یک آموزش چهره به پهره اپلیکیشن برق من- امور یک برق همدان اطالع رسانی اپلیکیشن برق من- امور یک برق همدان

بازرسی نظام آراستگی محیط کار در امور برق همدان یک تأمین برق مراسم اربعین حسینی توسط اکیپ های عملیاتی امور یک برق همدان تجدید میثاق کارکنان امور یک برق همدان با شهدا

روز بدون خودرو در امور یک برق همدان تقدیر از امور برق همدان یک در اختتامیه نمایشگاه هفته دفاع مقدس تجلیل از خانواده شهید قربانی با حضور مدیریت و کارکنان امور یک برق همدان
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بازدید نمایندگان فرمانداری از توزیع برق مالیر
مالیر- نمایندگان فرمانداری ویژه شهرستان مالیر به منظور بررسی عملکرد مدیریت توزیع 

برق مالیر در خصوص اقدامات پیشــگیرانه از شیوع ویروس کرونا از این اداره بازدید به عمل 

کردند.

نماینــدگان فرمانــداری ویــژه شهرســتان در بازدید از قســمت های مختلف و نحــوه ارائه 

خدمات فنــی به ارباب رجوع بــا در نظر گرفتــن پروتکل های بهداشــتی، از عملکرد مدیریت 

توزیع نیروی برق شهرستان مالیر  در این زمینه تقدیر کردند.

برقدار شدن فیدرهای خروجی کوهسار و جهاد
در پست فوق توزیع مالیر 4

مالیر- فیدرهای خروجی پســت فوق توزیع مالیر 4 با حضور رضا کریم پور مدیر امور مرکزی 

توزیع برق شهرستان مالیر برقدار شد.

با برقدار شدن فیدرهای خروجی کوهسار و جهاد در پست مذکور توسط امور مرکزی توزیع 

برق مالیر مشکل ضعف ولتاژ اهالی مساکن مهر، بلوار 32 متری مطهری، کوی پلیس، میدان 

جهاد، بلوار هفت تیر، بلوک k و بلوار جانبازان مالیر رفع شد.

مالیــــر

بازرسی نظام آراستگی محیط کار در امور برق همدان یک
امور یک- بازرسی نظام آراستگی محیط کار )5S( در مدیریت امور برق همدان یک برگزار شد.

این بازرســی توسط ستاد شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان در راســتای بررسی آراستگی، 
ساماندهی، پاکیزه سازی، نظم و ترتیب و چیدمان خوب محیط اداری صورت گرفت.

عطرافشانی گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس

امور یک- به مناســبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس مدیر و کارکنان امور یک برق همدان با 
حضور در گلزار شهدای همدان، مزار مطهر شهدا را غبارروبی و غطرافشانی کردند.

دیدار کارکنان امور یک برق همدان با خانواده شهید »قربانی«

امور یک- مدیر برق امور یک برق همدان به همراه نمایندگانی از ســپاه ناحیه و بنیاد شهید به 
مناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده شهید »علیرضا قربانی« دیدار کردند.

در این دیدار با اهدای لوح تقدیر از خانواده این شهید واالمقام تجلیل شد.

برقرسانی به 68 متقاضی روستایی در حوزه امور یک برق همدان

امــور یک- ذبیح اله عواطــف فاضلی مدیر امور یک برق همدان اظهار داشــت: در بحث برقدار 
شــدن روســتاهای تحت حوزه اســتحفاظی این امور )همدان، مریانج، قهاونــد( در حال حاضر با 

اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 582 میلیون ریال 68 متقاضی روستایی برقدار می شوند.
وی عنوان کرد: در این پروژه ســهمیه پایه های امور برق همــدان یک 104 پایه بوده که در حال 

حاضر 60 پایه نصب شده است.

zz:2zامور

احداث 850 متر شبکه برای تامین روشنایی بلوار سالمت قاسم آباد 
و شهرک مدنی همدان

امور 2- احداث 850 متر شبکه روشنایی معابر با پایه 11 متری و نصب 36 دستگاه چراغ 100 
وات LED در راستای تامین روشنایی بلوار سالمت منطقه قاسم آباد و شهرک مدنی کوی نبوت 

با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال انجام شد.

سرکشی بازرسان بهداشتی از مدیریت امور ۲ برق همدان

امور 2- معاونت منابع انســانی و مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
در راســتای بازرسی بهداشتی و بررسی رعایت پروتکل های بهداشــتی برای مقابله با ویروس 

کرونا از مدیریت امور برق همدان 2 سرکشی کردند.

احداث 4000 متر شبکه در حوزه امور برق همدان ۲

ضیان  متقا برق  مین  تا راســتای  در  ضعیف  فشار  شــبکه  متر  هزار   4 حداث  ا  -2 مور  ا
م  30 میلیــون ریال انجا 0 4 میلیارد و  عتباری بالغ بــر  جدید شــهری و روســتایی بــا ا

. شد
ضیان  متقا بــرق  مین  تا برای    5 0 K VA ایــی  هو توزیع  پســت  ه  دســتگا دو  همچنین 
1 میلیون ریال نصب  5 0 عتباری بالغ بــر یک میلیــارد و  2 با ا شــهرک صنعتــی بوعلی 

. شد

امور دو همدان   

سرکشی معاونت منابع انسانی از امور 2 برق همدان

سرکشی معاونت منابع انسانی از امور 2 برق همدان

مالقات عمومی

نصب بنر اپلیکیشن برق من نصب پوستر اپلیکیشن برق من
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برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق در توزیع برق رزن
رزن- مانــور عملیاتی اطفاء حریق در راســتای آمادگــی کارکنان در مواجهه با آتش ســوزی و با 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی  در فضای شهرک جانبازان رزن برگزار شد.
پیمان جهانبانی مســئول ایمنی برق رزن نیز در این جلســه به تشریح مسائل مربوط به انواع 
آتش های 6گانه پرداخــت و انواع خاموش کننده های مربوط به هر یــک و همچنین ویژگی های 

هر کدام را بیان کرد.
در پایان این جلســه مانور عملیاتی با ایجاد آتش فرضی برگزار شد و کارکنان به صورت عملی 

به اطفاء حریق پرداختند.

گرامیداشت روز ورزش در مدیریت توزیع برق رزن

رزن- به مناســبت اولین چهارشــنبه آبان ماه هر ســال و نامگذاری این روز به عنوان روز ورزش، 
کارکنان شــاغل در مدیریت توزیع برق رزن در راستای حفظ سالمت و تندرستی همکاران و اشاعه 
فرهنگ ورزش همگانی با رعایت پروتکل های بهداشــتی بدون وســیله نقلیه شخصی و به صورت 

پیاده در محل کار خود حضور یافتند.

بازدید مشترک ارگان ها از مدیریت توزیع برق رزن

رزن-  بمناســبت هفتــه پدافنــد غیر عامــل نماینــدگان ارگان هــای فرمانداری، ســپاه، نیروی 
انتظامی، فرمانده بســیج ادارات شهرستان رزن با همراهی مدیر توزیع برق رزن به طور مشترک از 
ساختمان و تاسیســات واقع در این مدیریت و همچنین پست رزن بازدید کردندو نقاط ضعف و 

قوت در مواقع بروز بحران مورد ارزیابی قرار گرفت.

رزن
اجرای رزمایش تخلیه ساختمان در توزیع برق رزن

رزن- به مناســبت هفته پدافند غیر عامل از پنجم تا دوازدهم آبان ماه با شعار »مقاومت فعال، 
تاب آوری حیرت انگیز، ایران قوی« رزمایش تخلیه ســاختمان با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
مدیریت توزیع برق رزن برگزار شــد و کارکنان با  تجمع در محل ایمن آمادگی خود را بهنگام وقوع 

حوادث و اتفاقات غیر مترقبه مورد ارزیابی قرار دادند.

دیدار مدیر توریع برق رزن با خانواده شهید »مجیدی ستار«

رزن- به مناســبت گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس مدیر توزیــع برق رزن به همــراه جمعی از 
کارکنان با خانواده شهید گرانقدر »رجبعلی مجیدی ستار« دیدار کردند و با دلجویی از ایثارگری ها 

ورشادت های خالصانه شهید بزرگوار از مقام شامخ شهدا تجلیل و قدردانی به عمل آوردند.
عبــاس صفری مدیــر توزیع بــرق رزن در این دیــدار گفت: زنده نگه داشــتن یــاد و خاطره 
شــهدا وظیفه همه ما اســت و اگر امروز شــاهد شکست دشــمن در عرصه های مختلف هستیم 
و روز به روز به افتخارات نظام جمهوری اســالمی اضافه می شــود به برکت خون شهدا و فداکاری 

است. رزمندگان 

برپایی نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس

رزن- بــه مناســبت هفته دفاع مقــدس و با هدف گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای جنگ 
تحمیلی، نمایشــگاه عکس و پوستر و وصایای شــهداء به همت واحد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس در مدیریت توزیع برق رزن برگزار شد.
مدیر توزیع برق شهرســتان رزن به همراه  مسئولین واحد فنی مهندسی و بازرسی سپاه ناحیه 
رزن از این نمایشــگاه بازدید کرد و با اشاره به انعکاس بخشی از رشادت ها و جوانمردی رزمندگان 
در ســال های دفاع مقدس با برپایی چنین نمایشگاه هایی اظهار داشت: عزت و اقتدار، امنیت و 
عظمت امروز ایران اســالمی مدیون و مرهون ایثار و از خودگذشــتگی و استقامت رزمندگان دوران 

هشت سال دفاع مقدس است.

رزن

برگزاری جلسه ایمنی برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در برق رزن بازدید ارگانهای مختلف از برق رزن

تعویض سیم به کابل  دیدار با خانواده شهدا

مانور زلزلهمانور اطفاء حریق
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دیدار کارکنان توزیع برق بهار با خانواده شهید »غفاری«
بهار- مدیــر توزیع برق بهار به همراه جمعــی از کارکنان این مدیریت به مناســبت هفته دفاع 
مقدس به پاس گرامیداشــت رشــادت ها و ایثارگری هــای جوانان این مرز و بــوم در دوران دفاع 

مقدس، با خانواده شهید »غفاری« دیدار کردند.
مازیار باللی مدیر توزیع برق بهار در این دیدار ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا، خدمت 

به خانواده های معظم شهدا را یک تکلیف و وظیفه همگانی عنوان کرد.
پدر شــهید غفاری نیــز در ادامه بــه بیان خاطراتــی و همچنین نحــوه و زمان شــهادت فرزند 

شهیدش پرداخت.
در پایان نیز با اهداء لوح سپاس و هدیه ای از خانواده این شهید واالمقام تجلیل شد.

بهـــار

برگزاری مانور تخلیه ساختمان هنگام زلزله در توزیع برق نهاوند
نهاوند- به مناســبت هفته پدافند غیرعامل مانور تخلیه ساختمان و آمادگی در برابر زلزله در 

مدیریت توزیع برق نهاوند برگزار شد.
منصــور ذاکری مدیر توزیع بــرق نهاوند در پایان این مانور ضمن تشــکر از آمادگی و ســرعت 
عمل همکاران برای خروج از ســاختمان گفت: داشــتن آمادگی الزم در مواقع بحرانی از وارد شدن 

خسارات جانی و مالی جلوگیری می کند و یا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

دیدار فرمانده سپاه نهاوند با مدیر توزیع برق این شهرستان

نهاوند- فرمانده سپاه و فرمانده حوزه بسیج کارمندان شهرستان نهاوند با حضور در مدیریت 
توزیع برق نهاوند ضمن دیدار با مدیر برق شهرستان از زحمات پرسنل این مجموعه تقدیر کردند.
فرمانــده ســپاه نهاوند در ایــن دیدار با اشــاره به تحریم هــای همه جانبه آمریکا و مشــکالت 
اقتصــادی مردم کشــور گفت: با توجه به شــرایط فعلــی می طلبد که مســئوالن و کارکنان ادارات 
دولتی به نحو احســنت وظایف خودرا انجام دهند تــا مردم ما روح خدمتگزاری را در خدمتگزاران 

خود ببینند.
ســرهنگ مختاری با بیان اینکه مردم شهرســتان رضایتمندی خوبی از عملکرد مجموعه توزیع 

برق شهرستان دارند، گفت: این مجموعه به عنوان نماد خدمت در شهرستان شناخته می شود.

حضور توزیع برق نهاوند در مانور هشدار انتشار ویروس کرونا

نهاوند- مدیر و کارکنان توزیع برق نهاوند در مانور هشدار ویروس کرونا شرکت کردند.
این مانور با حضور تمام ادارات به منظور هشــدار به شــهروندان برای انتشار گسترده ویروس 

کرونا و وضعیت قرمز شهرستان نهاوند به صورت رژه خوررویی برگزار شد.

نهاونـــد

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران آب، برق و جهاد کشاورزی اسدآباد
اســدآباد- جلســه هماهنگی مدیران آب، برق و جهاد کشــاورزی در  مدیریت برق شهرســتان 

اسدآباد برگزار شد.
مرادی عاشــور مدیر توزیع برق اســدآباد در این جلســه ضمن مثبت ارزیابی کــردن اقدامات 
صورت گرفته در حوزه مدیریت مصرف چاه های کشــاورزی تصریح کرد: برای خدمت رسانی بهتر 

به مشترکین در این حوزه نیازمند همکاری سایر سازمان  ها و نهادهای مردمی هستیم.
وی در ادامه بیان داشت: بیشتر مشکالت این حوزه با اطالع و فرهنگ سازی قابل حل است.

اسـدآباد

ستاد همدان   

بازدید مدیرعامل و معاونین از نهاوند بازدید مدیرعامل و معاونین از مالیر بازدید مدیرعامل از دانشگاه آزاد

برپایی نمایشگاه کتاب جلسه بهره برداری حضور در گفتگوی ویژه خبری

کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی دیدار با امام جمعه حضور مدیرعامل در مرکز سامد
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کسب رتبه برتر وصول مطالبات توسط مدیریت توزیع برق تویسرکان
تویسرکان- مدیریت توزیع نیروی برق تویسرکان  در 12 ماهه منتهی به مهر ماه 1399 با کسب 

105 درصد در شاخص وصول مطالبات به رتبه اول در استان دست یافت.
گفتنی است میانگین این شاخص در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 100 درصد است.

تویسرکان

برگزاری جلسه ایمنی مدیریت توزیع برق فامنین
فامنیــن- در هفته پدافند غیر عامل جلســه ماهیانه ایمنی با حضور شــیخی جانی مدیر توزیع 
برق فامنین و پرسنل این مدیریت با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در محوطه 
باز اداره برگزار و نکاتی درخصوص رعایت موارد ایمنی در انجام امور محوله در راســتای جلوگیری 

از بروز حوادث احتمالی ارائه شد.
برگزاری مانور زلزله در مدیریت توزیع برق فامنین

فامنین- به مناســبت هفته پدافند غیر عامــل، مانور زلزله و تخلیه ســاختمان با حضور مدیر 
توزیع برق شهرستان فامنین و همکاران با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و در محیط باز محوطه 

این اداره اجرا شد.
سیدقاســم شــیخی جانی مدیر توزیع برق شهرســتان فامنین نیز در خصوص ضمن تأکید بر 
لزوم آمادگی همکاران و پایداری شــبکه های برق در برابر تهدیدهای طبیعی و انســان ســاخت و 

همچنین در برابر دشمنان احتمالی، مطالبی در این راستا ارائه کرد.

فامنیـــن

فامنین

مانور عملیاتی فامنیندیدار با خانواده شهید ترابی

بررسی وضعیت نیروهای شاغل و چارت سازمانی 

فامنین- الماســی معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به همراه مدیر 
امور کارکنان و مدیر دفتر طبقه بندی مشــاغل در جلســه ای که در مدیریت توزیع برق شهرستان 
فامنین برگزار شــد، مســائل مربوط به وضعیت نیروهای شــاغل اعم از قراردادی و تامین نیرو و 

چارت سازمانی موجود را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
شــیخی جانی، مدیر برق شهرســتان فامنین نیز در این جلســه در خصــوص مکاتبات مرتبط 

انجام شده مواردی را مطرح و پیشنهادات خود را برای تسهیل امور پرسنل ارائه کرد.

دیدار کارکنان توزیع برق فامنین با خانواده شهید »ترابی«

فامنیــن- بــه مناســبت هفته دفــاع مقدس و گرامیداشــت یــاد و خاطــره دلیرمردان 
هشــت ســال دفاع مقدس، سیدقاســم شــیخی جانی مدیر توزیــع برق فامنیــن به همراه 
جمعــی از کارکنــان این مدیریــت با خانــواده معظم شــهید »محمدمهــدی ترابی« دیدار 
کردنــد و ضمــن دلجویی از خانــواده شــهید گرانقدر، به مقام شــامخ شــهدای  واال مقام 

کردند. احترم  ادای 

جلسه هماهنگی ارائه خدمات غیر حضوری 
با استفاده از اپلیکیشن برق من

فامنیــن- جلســه هماهنگی ارائه خدمــات غیر حضوری با اســتفاده از اپلیکیشــن برق من در 
مدیریت توزیع برق شهرستان فامنین برگزار شد.

شــیخی جانی مدیــر توزیــع برق فامنیــن در این جلســه در خصــوص ارائه خدمــات از طریق 
اپلیکیشن برق من و نحوه اطالع رسانی، نصب و راه اندازی این برنامه برای مراجعین و مشترکین 

سطح شهرستان، در راستای ارائه خدمات غیرحضوری برق، توضیحاتی ارائه کرد.

ستاد همدان   

نشست صمیمی مدیرعامل با بانوان مالقات مردمی مدیرعامل کمیته کاهش تلفات
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

همکاران گرامی

آقایان محمدحسین جعفری از ستاد و قاسم رحیمی از درگزین 
و خانم مریم بصیری از اسدآباد

 بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات 
معنوی و برای شما و خانواده محترم صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

z)بازنشستهzهمکارانzاز(zبدینوسیله درگذشت عبدالکریم امانی

را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات معنوی و برای 

خانواده محترم ایشان صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان گفــت: در صورتــی کــه حریــم تیرها 
و شــبکه های بــرق در جاده ها و ســطح شــهر 
رعایت شــود، شــاهد کاهش بــروز حوادثی از 
قبیل تصادفــات و برخورد خــوردو با تیرهای 

برق خواهیم بود.
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، نشســت صمیمی 
رؤسای پلیس راهور و پلیس راه استان همدان 
با مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان در این نشســت با اشــاره بــه ضرورت 
رعایت حریم شبکه های توزیع برق در جاده ها 
و معابر اســتان اظهار داشت: یکی از مشکالت 
مــا تعریض معابر و راه ها بــدون هماهنگی با 
شــرکت توزیع برق اســتان اســت که به حریم 
تیرهای برق توجه نمی شــود و بعــد از اجرای 

پروژه در وسط معابر رها می شوند.
شــیرزاد جمشــیدی عنوان کرد: در صورتی 

که حریم تیرها و شــبکه های بــرق در جاده ها 
و سطح شهر رعایت شــود، شاهد کاهش بروز 
حوادثی از قبیل تصادفات و برخورد خوردو با 

تیرهای برق خواهیم بود.
وی تأکیــد کــرد: در تعریــف پروژه هایــی از 
قبیــل تعریض جاده ها و شــانه های مســیر و 
همچنیــن عقب نشــینی اماکــن و خانه ها در 
سطح شــهر باید هزینه جابجایی تیرهای برق 
در مسیر نیز پیش بینی و دستگاه متولی پروژه 
مکلف به هماهنگی با شــرکت توزیع شــود تا 
شاهد بروز خسارت های جانی و مالی نباشیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 

همــدان تصریــح کرد: طبــق قانون ســازمان 
متولی پــروژه باید با هزینه خــود و هماهنگی 
با شرکت توزیع برق استان نسبت به جابجایی 
تیرها و شــبکه برق و رفع خطر احتمالی اقدام 

کند.
وی در ادامه با اشاره به شناسایی کانون های 
پر خطر شبکه های برق در استان افزود: نقاط 
حادثه خیز شناســایی و نســبت به اصالح آنها 

توســط اکیپ هــای عملیاتی برق اقدام شــده 
است.

zzzبرقzتوزیعzشــرکتzبــاzهماهنگیzلــزوم
zتعریضzازzقبــلzبرقzتیرهایzخطرzرفــعzو

zهاzجاده
رئیــس پلیس راهور اســتان همــدان نیز در 
این نشست با اشاره به عوامل بروز تصادفات 

در جاده ها اظهار داشت: در حوادثی که اتفاق 
می افتد سه علت مورد بررسی قرار می گیرد که 
شامل علل اولیه، علل واسط و علل قضایی یا 

تامه تصادف است.
ســرهنگ علی فکری بــا بیان اینکــه ابنیه و 
ساخت و ســازها و عواملی که در مسیر خودرو 
قرار می گیرد بــه عنوان عوامل تشــدیدکننده 
تصادفات هســتند، گفت: آنچه در تصادفات 

مــورد بررســی قرار می گیــرد این اســت که چه 
عاملی باعث تسهیل و تشدید وقوع تصادف 

است.
وی با بیــان اینکه در برخورد خــودرو با تیر 
برق نیز گاه شــرکت توزیع نیــروی برق مقصر 
شــناخته می شــود، افــزود: این امر بــه دلیل 
وجــود برخی تیرهــای برق موجود در مســیر 
جاده ها و معابر اســت که بــا توجه به عریض 
شــدن شــانه جاده و معابــر جابجایی صورت 

نگرفته است.
رئیس پلیس راهور اســتان همدان تصریح 
کرد: باید در کمیســیون ایمنی راه ها و شــورای 
همتای اســتان بحــث جابجایــی تیرهای برق 
مطرح و مصوبه ای در این زمینه تصویب شود 
تا قبــل از هر اقدامی این موضــوع نیز مدنظر 
قــرار گیرد و همه دســتگاه ها ملــزم به رعایت 

قانون شوند.
وی ادامه داد: در صورت وجود این مصوبه 
ارگان هــای متولــی کــه نســبت بــه تعریــض 
جاده هــا و معابر اقــدام می کنند قبــل از آغاز 
پروژه نظر کارشناسی شرکت برق در خصوص 
جابجایــی تیرها و هزینه مورد نیاز را اســتعالم 
می کننــد و قبل از اجــرای پــروژه تیرهای برق 

موجود جابجا می شوند.
جانشــین پلیس راه اســتان همدان نیز در 
ادامه با اشــاره به اهمیت حفظ ســالمت مردم 
عنوان کــرد: رعایــت حریم جاده هــا از جمله 
موارد مهمی اســت کــه در تأییــد کار پروژه ها 
و همچنیــن صالحیــت صنــوف بــر آن تأکید 

می شود.
ســرهنگ غالمعلــی همایی عنــوان کرد: با 
تقویت گشــت های شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همــدان می تــوان مــواردی کــه حریم 
شــبکه های برق را رعایت نمی کنند به ســرعت 

شناسایی و با آن برخورد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد

لزوم رعایت حریم تیرها و 
شبکه های برق در تعریض 
جاده ها
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مدیر امور یک بــرق از احداث 12 کیلومتر کابل 
خودنگهدار در راســتای اصالح و بهینه شبکه های 
برق حوزه امور یک برق همدان طی ســال جاری 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، 
ذبیح اله فاضلی با اشــاره به اقدامات انجام شده 
در حوزه کاهش تلفات اظهار داشت: در این حوزه 
درسه شــاخه اصالح ساختارشــبکه، اصالح لوازم 
اندازه گیری و تجهیزات مرتبط اقدام می شــود که 
شامل تبدیل ســیم به کابل خودنگهدار، تعدیل 
بــار، رفــع اتصــاالت سســت، شــاخه زنی، اصالح 
سیســتم ارت و جمــع آوری برق هــای غیرمجــاز و 

تبدیل آنها به انشعاب مجاز است.
وی با اشــاره به اقدامات اجرایی صورت گرفته 
در بخــش طرح و توســعه طی 6 ماهه نخســت 
سال جاری گفت: در راستای اصالح و بهینه شبکه 
فشــار ضعیف نقاط آلــوده 71 اصله پایه 9 متری 
نصــب و 12 کیلومتــر کابــل خودنگهــدار احداث 
شده اســت و همچنین تعداد 55 دستگاه چراغ 

در مناطق روستایی نصب شد.
مدیر امور یک برق همــدان افزود: با توجه به 

مشکل رشد بار در منطقه اعتمادیه، پست زمینی 
شــهید »عباس دوران« با قــدرت 500 کیلوولت 

آمپرتجهیز و وارد مدار شد.
وی ادامــه داد: بــرای تامیــن بــرق مناطــق 
روســتایی تحت پوشش نیز تاکنون 40 اصله پایه 
9 متری نصــب و تعداد 260 فروش انشــعاب به 

مشترکین روستایی انجام شده است.
فاضلــی با اشــاره بــه برقرســانی بــه تعاونی 
مســکن پادگان »قهرمان« مریانج با نصب ســه 
دستگاه پســت هوایی تصریح کرد: پروژه تأمین 
برق مســکن شهید »صیاد شــیرازی« نیز در حال 
انجام اســت. وی عنــوان کرد: در راســتای تأمین 
برق مشــترکین منطقه خیابان بوعلــی نیز 400 
متــر شــبکه 20 کیلوولــت احــداث و رینــگ بین 

پست های بیمه ایران و آریان انجام شد.
مدیر امور یک برق همــدان با بیان اینکه 908 
دستگاه کنتور ) ســه فاز و تک فاز ( در مجموع نیز 
مورد بازرسی و تست قرار گرفته است، گفت: 823 
کنتور خطادار طی 6 ماهه نخست سال تعویض 

و 178 برق غیرمجاز نیز جمع آوری شده است.
وی ادامه داد: در بخــش تعویض لوازم اندازه 

گیری نیز یک هزار و 169 دستگاه کنتور تکفاز و 61 
دســتگاه کنتور 3 فاز با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد 

ریال تعویض شده است.
فاضلــی در ادامــه با اشــاره بــه فعالیت های 
انجام شــده در بــرق مریانج و قهاونــد گفت: در 
راســتای کاهش تلفات حدود 4 هزار متر تبدیل 
ســیم مســی به کابل خودنگهدار و برای پایداری 
شــبکه نیز نصب 9 دستگاه ترانســفورماتور را در 

این مناطق داشته ایم.
zzzحــوزه zدر zمختلــف zهــایzبرنامه zاجــرای

بهرهzبرداریzبرایzکنترلzپیکzبارzتابستان
وی با اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده حوزه 
بهره برداری در راســتای کنترل پیک بار اســتان و 
بهبود کیفیــت ولتاژ در فصل تابســتان نیز بیان 
کــرد: در بخــش اداره خطوط اقداماتــی از قبیل 
اصــالح کجی پایه 12 مــورد، نصب 15 مــورد پایه 
جدیــد، اجــرای مانــور تعمیراتی بیــن النهرین، 

اصالح شــبکه در نقاط مختلف برای جلوگیری از 
حوادث و کاهش خاموشی ها و برکناری پایه های 
مازاد موجود در شــبکه و استفاده از آنها در نقاط 

دیگر انجام شده است.
مدیر امور یــک برق همدان افــزود: در بخش 
اداره پســت ها نیــز نصب خازن بــا ظرفیت های 
مختلف، مانور شــبکه از یک فیدر بــا فیدر مجاور 
آن با توجه به بارگیری صــورت گرفته، تعدیل بار 
ترانس هــا و جابجایی فاز مشــترکین بــه تعداد 

350 مورد صورت گرفته است.
وی افزود: آچارکشی از سر کابل ها و همچنین 
کلمپ های کابل ســرویس ها، جابجایی ترانس 
به نقاط ثقل بار، قرارداد با پیمانکار شــرکت برای 
تعدیل کردن شبکه و بارگیری و تعویض و تعمیر 
کلید فیوزهای فیدرها در راســتای  کاهش تلفات 
و متعادل نگه داشــتن ولتاژ شــبکه نیــز از دیگر 

اقدامات اجرایی بوده است.

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

احداث 12 کیلومتر کابل خودنگهدار
در حوزه امور یک برق همدان

برگزاری مانور تعمیرات فیدرهای 
بحرانی مدیریت توزیع برق 
تویسرکان
مانور تعمیرات فیدرهای بحرانی شــبکه فشــار متوســط در راســتای اصالح این فیدرها توسط 

مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق شهرســتان تویســرکان، مانور تعمیرات فیدرهای 
بحرانی شبکه فشار متوسط در راســتای اصالح این فیدرها توسط مدیریت توزیع نیروی برق 

شهرستان تویسرکان برگزار شد.
در این مانور فیدرهای فریازان و خرم رود به طول 20 کیلومتر اصالح و تعمیر شــد؛ همچنین 
تعویض مقره هــای معیوب، نصب کاورینگ مقره و تجهیــزات حفاظتی، اصالح جمپر، ریگالژ 
پایه، ریگالژ شبکه، شــاخه زنی در مسیر شبکه و عایق ســازی ترانس های هوایی در دستور کار 

قرار گرفت.
گفتنی است؛ شبکه توزیع برق تویسرکان شامل  14 فیدر شبکه فشار متوسط 20 کیلووات است.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد

خودباوری مهمترین عامل برای ورود و موفقیت 
بانوان در عرصه های مختلف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان گفــت: خودبــاوری مهمترین عاملی 
اســت که بانــوان با ایــن اصــل می توانند در 
عرصه های مختلف ورود کرده و موفق شوند.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی 
در نشســت صمیمی و جلســه هم اندیشی با 
بانوان شــاغل در شــرکت توزیع برق اســتان 
همــدان ضمن تبریک هفتــه دفاع مقدس و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: 
خودباوری مهمترین عاملی اســت که بانوان 
با این اصل می توانند در عرصه های مختلف 

ورود کرده و موفق شوند.
در  بانــوان  انتصــاب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پســت های مدیریتی افزود: امســال چندین 
انتصاب داشــتیم کــه از جمله آنهــا انتصاف 
خانم یوســفی بــه عنــوان عضو علــی البدل 
هیئت مدیره، خانم اسکندری به عنوان مدیر 
دفتر آمــوزش، خانم حبیبی بــه عنوان رئیس 
گروه IT معاونت فروش و خدمات مشترکین 
در ســتاد و خانم بیات به عنــوان رئیس اداره 
بهره بــرداری در مدیریــت توزیــع بــرق مالیر 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان با بیــان اینکه بانــوان بایــد توان و 
ظرفیت خود را نشان دهند، گفت: امید است 
با اســتفاده از ظرفیت و توان مدیریتی بانوان 
بتوانیــم برنامه هــای راهبــردی و عملیاتــی 

شرکت را به خوبی اجرایی کنیم.
وی با تأکید بــر حرکت برنامه محور عنوان 
کرد: تمــام اهداف و برنامه هــا در حوزه های 
مختلــف از قبیــل آمــوزش، انضبــاط مالــی، 
مشــترکین، وصول مطالبات، سیستم جامع، 
فروش انشــعاب و... مدون و مشخص است و 

با همت واالی شما محقق می شود.
جمشــیدی تصریح کرد: با مطالعه دقیق 
برنامه ها و راهبردهای شــرکت بر اســاس آن 
حرکت کرده و تالش کنیم تا به اهداف شرکت 

دست یابیم.
وی با بیان اینکه باید دید خود را به مسائل 
تغییر دهیم تا بتوانیم رو به جلو حرکت کنیم، 
گفت: باید توجه داشــته باشــیم که شــرکت 
توزیع، درآمــد هزینه ای اســت بنابراین باید 
در حــوزه وصول و فروش انشــعاب به خوبی 
عمل کنیم تا در زمینه توســعه و مقاوم سازی 
شــبکه ها، پرداخــت هزینه ها و... با مشــکل 

روبرو نشویم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
استان همدان تصریح کرد: دید ما به شرکت 
بایــد برنامه محوری و شــرکت داری باشــد تا 
بــا درآمدهایی که عاید شــرکت می شــود در 
راســتای اهداف و برنامه های مشــخص شده 

خود گام برداریم.
وی با اشــاره به تشکیل شــورای معاونین 
شــرکت به عنوان اتاق فکــر ادامه داد: تالش 
شــده در این اتاق فکر تمامی مباحث مرتبط 
با همکاران و شــرکت مورد بررسی قرار گرفته 
و راهکارهــای آن در راســتای بهبود وضعیت 
شــرکت ارائــه و اجرایــی شــود کــه تاکنــون 

مصوبات خوبی نیز داشته ایم.
جمشــیدی با اشــاره بــه کســب رتبه های 
برتر شــرکت در حوزه هــای مختلف مدیریت 
مصرف و پیک بار، فرهنگی، بســیج، حراست، 
روابط عمومی و ... تصریــح کرد: در مقابله با 
کرونا نیز تمام دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی به خوبی در شرکت عمل شده است.
وی در پایــان ضمن تقدیر از زحمات خانم 
پیرحیاتــی و معرفی خانــم هراتیان به عنوان 
مشــاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده 
تأکید کرد: امید اســت مشــاور جدیــد نیز در 
راســتای بهبــود وضعیــت، رفاهی و ورزشــی 

بانوان شرکت تالشی مضاعف داشته باشد.
در پایــان ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از 
زحمات اعظم پیرحیاتــی، نرگس هراتیان به 
عنــوان مشــاور مدیرعامل در امــور بانوان و 

خانواده معرفی شد.

مدیر توزیع برق شهرستان رزن خبر داد

اجرای مانور عملیاتی برق
با حضور 5 اکیپ اجرایی 

در گرمک
مدیر توزیع برق شهرســتان رزن از اجرای مانور 
عملیاتی برق با حضــور پنج اکیپ اجرایی بر روی 

فیدر گرمک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق رزن، عباس 
صفری اظهار داشــت: مانــور عملياتي تعمیراتی 
بــر روی فیــدر گرمــک در منطقــه کوهســتانی و 
صعب العبور روســتای گرمک و اطراف این روستا 
بــا همــکاری اکیپ هــای اجرایی شهرســتان رزن 

برگزار شد.
وی افــزود: ایــن مانــور بــا حضــور پنــج اکیپ 
اجرایــی و با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و در 
راســتاي کاهش انــرژی توزیع نشــده، تامین برق 
پایدار، رضایت مندی مشترکین، آمادگي پرسنل و 
اکیپ های اجرایی شهرستان رزن، صورت پذیرفت 
که با اعزام بــه موقع اکیپ ها به منطقــه اقدام به 

برگزاري مانور عملیاتی و اصالح فیدر گرمک شد.
مدیــر توزیــع بــرق رزن گفــت: در ایــن مانور 
بــا توجــه بــه وضعیــت منطقــه و وجــود موانع 
خاموشــی های  از  جلوگیــری  طبیعی،بــرای 

ناخواســته و متعدد روی این فیــدر اقدامات الزم 
بعمل آمد.

وی افــزود: بــا حضــور پنــج اکیــپ اجرایی در 
یک زمان خاموشــی 3 ســاعته اقدام به تعویض 
مقره هــای معیوب شــد و چندین نقطه از شــبکه 
اصــالح و رکالژ شــد و نقاطی که نیــاز به تعویض 
تجهییزات داشــت دراین زمان تعیین شده انجام 

شد.

برگزاری جلسه ایمنی و بهداشت در توزیع برق رزن

جلسه ایمنی و بهداشت در مدیریت توزیع برق 
رزن با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومــی برق رزن، جلســه 
ایمنی و بهداشــت مهر ماه با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در محوطه باز مدیریت توزیع برق رزن 
و با هدف آموزش اصــول ایمنی و افزایش میزان 
آمادگی کارکنــان و فرهنگ ســازی در زمینه لزوم 

رعایت ایمنی در حین کار برگزار شد.
مســئول ایمنی توزیع برق رزن در این جلســه 
بــه تجزیه و تحلیــل حوادث و اتفاقــات رخ داده 
افــزود: کارکنان در صورت مشــاهده کانون های 

خطر مردم را از وجود خطرات آگاه سازند.
پیمــان جهانبانــی گفــت: ماموریــن وصــول 
و اتفاقــات همــواره با مــردم در ارتباط هســتند 
بنابرایــن ضمــن رعایــت کامــل پروتکل هــای 
بهداشتی هنگام مراجعه به محل کار باید فاصله 

اجتماعی را رعایت کنند.
وی در پایان این جلسه با اشاره به فرا رسیدن 
فصل بارش و ســرما عنوان کرد: کارکنان باید با 
آماده ســازی تجهیــزات انفــرادی و گروهی خود 
آمادگی کامل برای فصل بارش و ســرما داشــته 

باشند.

معرفی کارکنان نمونه شرکت توزیع برق استان همدان

همکار نمونه ایمن کار 

جناب آقای مجید ولی پور 
از امور یک برق همدان

همکار نمونه در بخش پاسخگویی  

جناب آقای فرهاد زمانی 
از توزیع برق نهاوند

همکار نمونه در بخش پاسخگویی  

جناب آقای حسین چهره آزاد 
از توزیع برق فامنین
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رزمایــش کنتــرل آمــاده بــه کاری مولدهــای بــرق اضطــراری 
به مناســبت هفتــه پدافند غیرعامل همزمان با سراســر کشــور در 

استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
رزمایــش کنترل آماده بــه کاری مولدهای برق اضطــراری همزمان 
با سراســر کشــور با حضور پورحســینی مدیــرکل پدافندغیرعامل 
اســتانداری همــدان، معــاون بهره بــرداری و امور دیســپاچینگ و 
جمعی از مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به صورت 

ویدئو کنفرانس با شرکت توانیر، در همدان برگزار شد.
معــاون بهره بــرداری و امور دیســپاچینگ شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان در این مراســم ضمن تبریک به مناسبت هفته 
پدافنــد غیرعامــل و هفته وحدت اظهار داشــت: مانــور قطع برق 
مراکــز حیاتی و حســاس برای آزمایــش آماده بــه کاری مولدهای 
برق اضطراری به صورت همزمان با سراسر کشور در سه شهرستان 

استان همدان برگزار شد.
حمید طهماســبی خو افزود: این مانور در شهرســتان همدان در 
مراکز هالل احمر، تصفیه خانه شــهید بهشتی و مخابرات خضریان 
و در شهرستان های کبودراهنگ و مالیر نیز در فرمانداری ها اجرایی 

شد.
وی با اشــاره به ضرورت حفظ آمادگی مراکز مهم برای مواجهه با 

بحران هــا ادامه داد: هدف از اجرای این مانور آمادگی مراکز حیاتی 
و حساس در مواقع بحران و شرایط اضطراری است.

معــاون بهره بــرداری و امور دیســپاچینگ شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان عنوان کرد: با رمز »محمد رسول هللا)ص(« در 
رزمایــش کنترل آماده بــه کاری مولدهای برق اضطــراری برق پنج 
مرکز مذکور در ســطح اســتان قطــع و آمادگی شــرکت ها در مواقع 

بحرانی قطع برق بررسی شد.
وی ابراز داشــت: 16 نفر در قالب 6 اکیپ عملیاتی در این مانور 
شرکت داشتند که با حضور در محل های از قبل تعیین شده نسبت 
بــه قطع بــرق ایــن مراکز از شــبکه توزیع اقــدام کردنــد و عملکرد 

ژنراتورهای برق اضطراری را کنترل کردند.
طهماســبی خو تصریــح کــرد: بــرای جلوگیــری از بحران هــای 
احتمالــی اقدامات دیگــری همچــون تبدیل شــبکه های توزیع به 
کابــل خودنگهــدار، شناســایی و رفــع کانون های خطر، بررســی و 
آسیب شناســی شــبکه های توزیع زمینی، مقاوم ســازی شــبکه ها و 
بکارگیری نیروگاه های خورشــیدی در راســتای پایداری شبکه انجام 

شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن بــه مناســبت هفتــه پدافند 
غیرعامــل ضمن اطالع رســانی گســترده محیطــی، مانــور تخلیه 

ساختمان و زلزله در ستاد و واحدهای تابعه برگزار شده است.

مدیر توزیع برق بهار خبر داد

نصب 60 اصله پایه و 1500 متر 
شبکه برای متقاضیان جدید برق 
روستایی در بهار

مدیــر توزیع بــرق بهار از نصــب 60 اصله پایه 
فشــار ضعیف و یک هزار و 500 متر شــبکه برای 

متقاضیان جدید برق روستایی در بهار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق شهرستان 
بهــار، مازیــار باللی مقــدم در جلســه هماهنگی 

مديریــت توزیع برق بهار،  ضمن تبریک والدت با 
ســعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی 
)ص( اظهار داشــت: روش و منــش پیامبر اعظم 
)ص( بــر مــردم داری و رعایــت اخالق بــود و در 
ســخت ترین مراحل زندگی پربار خــود ذره ای از 

این رفتار کاسته نشد.
وی افزود: در راســتای تأمین بــرق متقاضیان 
جدید روستایی، مدیریت توزیع برق بهار اقدام به 
نصــب 60 اصله پایه فشــار ضعيف و احداث یک 
هزار و 500 متر شــبکه از محــل اعتبارات عوارض 

روستایی کرد.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان بهــار بــا بیان 
اینکــه در صــورت تأمیــن اعتبــار الزم و تهیه پایه 
و تجهیــزات امید اســت این میزان بــه 100 اصله 
برسد، عنوان کرد: این تعداد پایه در بخش های 

مرکزی، اللجین و صالح آباد نصب شده است.
*تامین برق متقاضیان جدید روستای لتگاه

باللی مقــدم در ادامــه اظهار داشــت: با توجه 
به فولبار شدن پســت های توزیع روستای لتگاه، 
در راســتای تامیــن بــرق متقاضیــان جدیــد و 
رضایت مندی مشترکان و ارتقای کیفیت و تامین 
برق مطمئن و پایدار مشــترکین روســتا، پســت 
هوایــی عمومی روســتای لتگاه به ســه دســتگاه 

ارتقاء و افزایش قدرت داده شد.
وی گفــت: در ایــن پروژه یک دســتگاه پســت 
هوایی 315 کیلوولت آمپر، یک دســتگاه پســت 
هوایــی 250 کیلولت آمپر و یک دســتگاه پســت 
هوایــی 160 کیلولت آمپــر با تجهیــزات مربوطه 

نصب و راه اندازی شد.
مدیر توزیع برق شهرستان بهار اظهار داشت: 
اعتبار هزینه شــده برای پروژه های مذکور از محل 
اعتبارات شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

هزینه شده است.

رزمایش کنترل آماده به کاری 
مولدهای برق اضطراری در 
همدان برگزار شد
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مدیر امور یک برق همدان خبر داد

ارائه خدمت توسط کارشناسان توزیع برق در غرفه صنعت 
آب و برق نمایشگاه هفته دفاع مقدس

مدیــر امور یک برق همــدان از ارائه خدمت 
توسط کارشناسان توزیع برق در غرفه صنعت 
آب و بــرق در نمایشــگاه هفتــه دفاع مقدس 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی امور برق همدان 
یک، ذبیح هللا عواطف فاضل اظهار داشــت: 
به مناســبت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی 
به مدت یک هفته در بــاغ موزه دفاع مقدس 

استان همدان برپا شد.
وی بــا بیــان اینکه امــور برق همــدان یک 
وظیفه برقرسانی به غرفه های این نمایشگاه 
را بــر عهده داشــت، گفت: صنعــت آب و برق 

نیــز بــا برپایــی غرفــه ای در این نمایشــگاه 
حضور داشت که توسط کارشناسان این حوزه 
مطالبی در خصوص آموزش مدیریت مصرف 

به بازدیدکنندگان ارائه می شد.
مدیــر امور یک بــرق همدان با بیــان اینکه 
در ایــن غرفه بروشــورهای مدیریــت مصرف 
در تعرفه هــای مختلف، حــذف قبض کاغذی 
و کتابچه بــرق و بچه ها نیز توزیع شــد، گفت: 
راه انــدازی میــز خدمت بــرای ارائــه خدمت و 
و  مردمــی  درخواســت های  بــه  پاســخگویی 
پیگیری آنهــا از دیگر اقدامــات اجرایی در این 

غرفه بود.

کسب رتبه برتر توسط پایگاه بسیج شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان در کشور

پایگاه بســیج شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان در ارزیابی عملکردی سال 98 
حوزه بســیج شــرکت مادر تخصصــی توانیر 

موفق به کسب رتبه برتر شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان همــدان، بــر اســاس 
ارزیابی هــای به عمل آمده از عملکرد ســال 
1398 پایگاه بســیج شــرکت توزبــع نیروی 
بــرق اســتان همدان از ســوی حوزه بســیج 
به  موفق  توانیــر،  تخصصــی  مــادر  شــرکت 
کسب رده برتر در سطح شرکت های استانی 

شد. برق  صنعت 
در ایــن ارزیابی رده های بســیج صنعت 
نــوآوری،  حــوزه  در  کشــور  بــرق  و  آب 
اثربخشــی و مطابقت عملکرد با برنامه ها 
و  کمی  حیــث  از  تکلیفــی  ماموریت هــای  و 
کیفی مورد بررســی قرار گرفتنــد که پایگاه 
بســیج شــرکت توزبــع نیروی برق اســتان 
همدان در این حوزه هــا و به هنگام بودن 
قابل  رشــد  از  قبــل  ســال  بــا  مقایســه  در 
قبول برخوردار بود و موفق به کســب رتبه 

شد. برتر 

مدیر توزیع برق فامنین خبر داد

جابجایی شبکه برق ۲0 کیلوولت در بزرگراه محور 
قدیم جاده ساوه

مدیر توزیع برق فامنین از جابجایی شبکه 
برق 20 کیلوولت در بزرگراه محور قدیم جاده 

ساوه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع 
بــرق شهرســتان فامنین، جلســه هماهنگی 
ارائــه خدمات غیــر حضوری اپلیکیشــن برق 
من و همچنیــن برگزاری مانــور جهادی 29 و 
30 آبــان ماه در محوطه توزیع برق فامنین با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
مدیر توزیع برق فامنین در این جلســه در 
خصوص اطالع رسانی و راهنمایی مشترکین 
و مراجعین بــرای راه اندازی ارائه خدمات غیر 
حضوری با اســتفاده از اپلیکیشــن برق من و 
کاهش مراجعین حضــوری مطالبی را عنوان 
کرد و مسئولین مرتبط در خصوص اقدامات 
انجــام شــده و مزایای اپلیکیشــن بــرق من 

گزارشی ارائه کردند.

شیخی جانی افزود: مانور عملیاتی 29و 30 
آبان ماه نیز همزمان با ســایر شهرســتان ها 
و شــرکت های توزیــع برق سراســر کشــور در 

شهرستان فامنین برگزار شد.
وی ادامــه داد: در ایــن مانور شــبکه برق 
20 کیلــو ولــت عبــور عرضــی از روی بزرگــراه 
محــور قدیم جاده ســاوه در ورودی روســتای 
بهره برداری  اکیپ هــای  حضور  با  نگارخاتون 
اکیــپ  و  عملیــات(  و  اتفاقــات  )تعمیــرات، 

پیمانکار جابجا شد.
مدیر توزیــع بــرق فامنین گفــت: در این 
پــروژه یک اصلــه پایه چوبی 12 متــری برکنار 
و  پایــه بتونــی 15 متری نصب شــد؛ با انجام 
عملیات جابجایی شــبکه عبور عرضی، شبکه 
بــرق در ارتفــاع باالتر قــرار گرفــت و احتمال 

برخورد محموله های ترافیکی و... رفع شد.

کسب رتبه »شایسته تقدیر ویژه« توسط شرکت توزیع 
برق استان همدان در ترویج فرهنگ اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، طی مراســمی بــا حضور 
نماینــده ولی فقیــه در اســتان، معاون سیاســی 
امنیتی استانداری و رئیس ستاد اقامه نماز استان 
همدان از مهندس جمشــیدی مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان به پاس کســب 
رتبه شایسته تقدیر در ارزیابی ستاد اقامه نماز با 

اهدای لوح تقدیر شد.
در این لوح آمده است:

»ســتاد اقامــه نمــاز بــا الهــام از رهنمودها و 
فرامین مقام معظــم رهبری)حفظه هللا( برپایه 
ارزیابی هــای بعمل آمده مبتنی بر شــاخص های 
ارزیابــی،  و  نظــارت  برنامه ریــزی  جامــع  نظــام 
عملکــرد ســال 1398 آن دســتگاه را بــه دلیــل 
اهتمــام ویــژه بــه اجــرای برنامه های توســعه و 
ترویج فرهنگ اقامه نماز »شایسته تقدیر ویژه« 

ارزیابی نموده است.«

17
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و یکم  مهر  و آبان 1399  شماره 218



صاحب امتیاز: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
مدیرمسئول: احمدرضا روزبیانی

سردبیر: مریم صابری یگانه
طراح: سعید شهبازی               

نشانی: همدان، خیابان مهدیه، شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
تلفن: 38۲76647-081    نمابر: 081-38۲70۲30

 info@edch.ir : پست الکترونیکی        www .edch .ir : سایت اینترنتی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از کلنگ زنی هفــت پروژه برق رســانی و 
تأمین روشــنایی معابر با اعتبار 4 میلیارد تومان 

در تویسرکان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان، پروژه هــای برق رســانی و 
تأمیــن روشــنایی معابر شهرســتان تویســرکان 
بــا حضــور محمدمهــدی مفتــح نماینــده مردم 
تویســرکان در مجلس شــورای اســالمی، شیرزاد 
جمشــیدی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همــدان، سیدرســول حســینی فرماندار 
و رضــا جلیلونــد مدیــر توزیــع برق تویســرکان 

کلنگ زنی شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در این آئین با اشــاره به توفیقات شرکت 
در 6 مــاه اخیــر اظهــار داشــت: طی ایــن مدت 
تحرکات خوبی به وجود آمده که نتیجه آن کسب 
رتبه توســط این شــرکت در حوزه های مختلف از 
قبیل جشــنواره شــهید رجایی، بهبــود تاب آوری 
شبکه توزیع، توسعه و ترویج فرهنگ نماز، بسیج 

و... بوده است.
شــیرزاد جمشــیدی با اشــاره به عبور موفق از 
پیــک بار تابســتان امســال گفت: بــدون اعمال 
خاموشی و با کمترین افزایش مصرف با موفقیت 
از پیک بار استان عبور کردیم که این مهم با همت 
همــکاران در مجموعه توزیع نیروی برق اســتان 

انجام شد.
وی ضمن قدردانی از نماینده مردم تویسرکان 
در مجلس شورای اسالمی و فرماندار تویسرکان با 
اشاره به کلنگ زنی هفت پروژه برق در تویسرکان 
افزود: پروژه روشنایی معابر کمربندی تویسرکان 
به نمایندگی از ســایر پروژه ها کلنگ زنی می شود 
کــه زمان اجــرای ایــن پروژه یــک هفته اســت و 
ســایر پروژه ها نیز تا دوم آذر مــاه افتتاح خواهد 

می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به تخصیــص 4 میلیارد تومان 
اعتبار به پروژه های کلنگ زنی شده عنوان کرد: در 

این پروژه ها، برق رسانی به مسیر اصلی چاه های 
آب روستای فریازان به طول 4 کیلومتر و با اعتبار 
800 میلیون تومان، برق رســانی به چاه های آب 
باغات روســتای ســگاوی به طول 1.5 کیلومتر با 
اعتبار 300 میلیون تومان و برق رسانی به باغات 
روســتای رودآور به طــول 3.4 کیلومتــر و نصب 
ترانس بــا اعتبــار700 میلیون تومــان عملیاتی 

می شود.
وی در ادامــه برق رســانی بــه باغــات منطقه 
گنبد به طول 1.5 کیلومتر و دو دســتگاه ترانس 
بــا اعتبــار 400 میلیــون تومــان، برق رســانی به 
باغات محله پایین ســرکان بــه طول 350 متر و 
نصب یک دســتگاه ترانس با اعتبار 300 میلیون 
تومــان، احداث شــبکه روشــنایی کنارگذر شــهر 
تویســرکان با اعتبار 400 میلیون تومان و اصالح 
و بهینه ســازی شــبکه روشــنایی معابر روستایی 
تویســرکان با اعتبار یک میلیارد تومان را از دیگر 

پروژه ها برشمرد.
جمشــیدی یادآور شــد: عالوه  بــر پروژه های 
عنــوان شــده، 2 میلیــارد تومــان نیــز از محــل 
اعتبــارات داخلــی شــرکت بــه ســایر پروژه های 
شبکه توزیع برق شهرستان تویسرکان تخصیص 
یافته اســت که بخش عمده ای از این اعتبار برای 
جایگزینی شــبکه ســیمی به کابل خودنگهدار در 

روســتاها و حاشیه شــهر تویســرکان اختصاص 
یافته است.

وی در ادامه با اشــاره به منابع تخصیص یافته 
برای اجرای ایــن پروژه ها گفــت: هزینه اصالح و 
بهینه ســازی و جابه جایی شــبکه توزیــع برق 25 
روســتا از محل اعتبارات تملــک دارایی و از محل 
اعتبارات بند »د« و پروژه های توســعه شبکه برق 
شهری و روستایی تویســرکان تأمین می شود که 
امید اســت تمــام پروژه ها تــا پایان آبــان ماه به 

مرحله عملیاتی برسند.

zzzپیــش zو zضروریــات zمهمتریــن zاز zیکــی z
نیازهایzتوسعهzدرzهرzمنطقه،zبرقzاست

نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اســالمی نیــز در ادامــه بــا اشــاره به زیرســاخت 
مناســب صنعت برق در شهرســتان تویســرکان 
اظهار داشت: یکی از مهمترین ضروریات و پیش 
نیازهای توســعه در هر منطقه نیروی برق اســت 

که باید به شکل مناسبی تأمین شود.
محمدمهدی مفتح با تأکید بر توسعه متناسب 
و رشــد صنعت و به تبع آن کارآفرینی افزود: الزمه 
این امر توجه به ســاختارهای صنعت برق است 
که انصافا بســتر جذب و اســتفاده از اعتبارات در 

شــرکت توزیع نیروی برق در اســتان و شهرستان 
تویسرکان نیز فراهم است.

وی با اشاره به جذب اعتبار خارج از اعتبارات 
جاری و داخلی شــرکت توزیع برق گفت: در این 
پروژه هــا 2 میلیــارد تومان از اعتبــارات داخلی 
شــرکت توزیع برق اســتفاده شــده و 4 میلیارد 
تومان بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه از وزارت 
نیــرو جذب شــد که ایــن امر نشــان از توجه به 
رشــد زیرســاخت ها بــرای توســعه صنعــت در 

دارد. شهرستان 
در  تویســرکان  شهرســتان  مــردم  نماینــده 
مجلس شــورای اســالمی با تقدیر از پاســخگویی 
ســریع و آمادگی کامل توزیع برق اســتان در رفع 
مشکالت مردم گفت: پاســخگویی در اسرع وقت 
از نقاط قوت این مجموعه اســت و شاخص هایی 
کــه در ایــن زمینــه توســط مدیریت توزیــع برق 
تویســرکان کســب شــده نشــان از جایگاه باال و 
مناسب این مدیریت در صنعت برق استان دارد.
وی بــا بیــان اینکه برق رســانی به یک مســیر 
به معنــای گرفتن انشــعاب نیســت، افــزود: ما 
تنهــا زیرســاخت ها را فراهــم می کنیــم و بــرای 
گرفتن انشــعاب باید تمام مســائل کارشناسی و 

مجوزهای قانونی کسب شود.
 فرمانــدار تویســرکان نیــز در ادامــه ضمــن 
قدردانی از نماینده مردم تویســرکان در مجلس 
و شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همــدان در 
مــورد پروژه هــای افتتاح شــده مجموعــه وزارت 
نیرو در شهرســتان تویسرکان گفت: با تخصیص 
6 میلیــارد تومان به پروژه هــای صنعت برق و 4 
میلیارد تومان به پروژه های آب و فاضالب، اعتبار 
مجمــوع ایــن پروژه ها بــه 10 میلیــارد تومان در 

شهرستان تویسرکان می رسد.
سیدرسول حسینی همچنین با بیان اینکه هم 
اکنون تمام معابر شــهری و روســتایی شهرستان 
روشــنایی دارد، از زحمــات مجموعــه مدیریــت 
توزیــع برق اســتان در خدمت رســانی بــه مردم 

قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

7 پروژه برق رسانی و تأمین 
روشنایی معابر با اعتبار 4 میلیارد 
تومان در تویسرکان کلنگ زنی شد


