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مدیر امور برق همدان یک خبر داد

تکمیل پروژه برداشت اطالعات شبکه در سامانه 
GIS امور برق همدان یک

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 169 پروژه برق 
طی دهه فجر در همدان

قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق مالیر:

بیش از 11 میلیارد تومان طرح برق رسانی در 
مالیر بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

چاپ خاطرات ایثارگران شرکت توزیع برق 
استان همدان در کتابچه »حدیث ایثار«
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 توزیع نیروی برق استان همدان
شرکت



مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفــت: امیــد اســت در ســال 1400 نیز 
400 کیلومتر از شــبکه ســیمی اســتان بــه کابل 
خودنگهدار تبدیل شــود که در این امر اولویت 
ما مناطقی اســت که بیشــتر در معرض ســرقت 

. هستند
به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیــروی برق اســتان همــدان بــه همراه 
جمعــی از مدیــران ایــن شــرکت بــا حضــور در 
فرماندهــی انتظامــی اســتان با ســردار امیری 
فرمانــده نیروی انتظامی اســتان همدان دیدار 

و گفتگو کردند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در این دیدار ضمن تقدیــر از همراهی 
و همــکاری مجموعه نیروی انتظامی با شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان اظهار داشت: 
عملکرد نیروی انتظامی در کشــف ســرقت ها و 

دستگیری سارقان جای تقدیر دارد.
شــیرزاد جمشــیدی افــزود: ســرقت ســیم و 
تجهیزات برق از جمله عواملی اســت که موجب 
ایجــاد  باعــث  و  شــده  مشــترکین  بــرق  قطــع 
نارضایتی و وارد شدن خسارت به مردم می شود.

وی با اشــاره به اینکه تأمین پایدار و مســتمر 
انــرژی بــرق بــه عنــوان مهمتریــن زیرســاخت 
جامعه باید مورد توجه باشــد، گفــت: با توجه 
به گســتردگی شبکه ها در ســطح استان و وجود 
دســتگاه  هــزار   17 و  شــبکه  کیلومتــر  هــزار   19
و  تجهیــزات  از  حفاظــت  و...،  ترانســفورماتور 
تأسیسات و شــبکه های توزیع در راستای تأمین 
برق مســتمر از اولویت های شرکت توزیع نیروی 

برق استان است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه اقدامات صــورت گرفته در 

بحــث پیشــگیری از ســرقت شــبکه و تجهیــزات 
بــرق عنوان کرد: تبدیل شــبکه ســیمی به کابل 
خودنگهــدار یکــی از ایــن اقدامات بــوده که در 

بحث کاهش سرقت ها بسیار اثرگذار است.
وی بیــان داشــت: امید اســت در ســال 1400 
نیز 400 کیلومتر از شــبکه ســیمی استان به کابل 
خودنگهدار تبدیل شــود که در ایــن امر اولویت 
ما مناطقی اســت که بیشــتر در معرض ســرقت 

هستند.
جمشیدی با اشــاره به نصب اسپیسر،  نصب 
دوربین و... عنوان کرد: اولویت اعتبارات نیز در 
بحث حفاظت فیزیکی و پیشــگیری از سرقت ها 

بوده است.
فرمانده نیــروی انتظامی اســتان همدان نیز 
با بیــان اینکه بحث برق و تأمیــن نظم و امنیت 
در جامعه از موضوعات بســیار مهم است، اظهار 
داشــت: همــکاری و مشــارکت دو مجموعــه در 
تأمیــن این دو مهم، موجــب رضایتمندی مردم 

می شود.
سردار ســلمان امیری با بیان اینکه در اجرای 
مســئولیت خــود بایــد دقیــق و جدی باشــیم 
چراکه این مســئولیت ها امانتی در نزد ما است، 
گفــت: وظیفه محوری مهم اســت و همه باید به 
خوبــی انجــام وظیفه کنیــم و اثرگذار باشــیم تا 

نتیجه آن را مردم درک کنند.
وی با اشــاره به برگزاری گشــت های مشترک 
نیــروی انتظامــی و توزیــع بــرق اســتان عنوان 
کرد: توجه بیشــتر به تبدیل ســیم های مسی به 
کابــل خودنگهــدار در حومه شــهر می تواند در 

از سرقت ها مؤثر باشد. پیشگیری 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 400 کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار در استان همدان 
برای پیشگیری از سرقت ها

آیین غرس نهال به مناســبت هفته درختکاری و به یاد شهدا با حضور رئیس 
ســتاد اقامه نماز اســتان، مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران در محوطه 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، آیین غرس 
نهال به مناســبت هفته درختکاری و به یاد شهدا با حضور حجت االسالم حسنی 
حلم رئیس ســتاد اقامه نماز اســتان، مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران 

در محوطه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد.
شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در این 
مراســم با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم با پیروی از راه شــهدا و رفتار و کرداد 
نیکو حق شــهدا را ادا کنیم، اظهار داشــت: امــروز نیز به یاد شــهید »فروغی« و 
شهید »حسینی« که از شهدای مجموعه برق استان بودند نهال غرس می کنیم.

رئیس ســتاد اقامه نماز اســتان همدان نیز ضمن تبریک مبعث پیامبر)ص( 
اظهار داشت:  حیات و ممات ما در گرو توجه به اهداف مقدس شهدا است.

حجت االسالم حســنی حلم گفت: بزرگداشت شــهدا، بزرگداشت بعثت است 
چراکه اهداف پیامبر )ص( توجه به جامعه زنده و رشــد یافته اســت و شهدا نیز 

به همین دلیل جان خود را در طبق اخالص گذاشتند.
گفتنی اســت؛ در پایان این مراســم کمک های جمع آوری شده توسط پرسنل 
شرکت توزیع نیروی برق استان برای کمک به زلزله زدگان سی سخت ارسال شد.

غرس نهال به یاد شهدا در توزیع برق استان همدان
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مدیر امور برق همدان یک گفت: پروژه برداشت اطالعات 
شــبکه توزیع برق در ســامانه GIS امور برق همــدان یک با 

موفقیت به پایان رسید.
به گــزارش روابــط عمومی امــور برق همدان یــک، ذبیح 
هللا عواطــف فاضلــی بیان کــرد: پروژه برداشــت اطالعات 
شبکه توزیع برق در ســامانه GIS در امور برق همدان یک با 
موفقیت به پایان رسید. وی گفت: این پروژه که از سال 1396 
آعاز شده بود با اعتباری نزدیک به 700 میلیون تومان، چهار 

سال به طول انجامید.
مدیر امور برق همدان یک عنوان کرد: در این عملیات که 
توســط همکاران واحد GIS و پیمانکار متخصص و توانمند 
دانشــگاهی صــورت گرفــت، کلیه اطالعات شــبکه شــامل 
فیدرهای فشار ضعیف، شبکه های هوایی و زمینی، روشنایی 
معابــر و اشــتراک های ســبک و ... در امور بــرق همدان یک، 

شــهری و روســتایی مریانج و شــهری قهاوند به انجام رسید 
و برداشت شــبکه و مشترکین روســتایی قهاوند نیز در سال 

1400 در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 930 کیلومتر شبکه توزیع 20 
کیلوولــت زمینی و هوایی، یک هزار و 510 پســت توزیع، 152 
هزار انشــعاب عادی و دیماندی و حدود یــک هزار کیلومتر 

شبکه فشار ضعیف به این سیستم مجهز شده است.
عواطف فاضلی تصریح کرد: افزایش سطح کمی و کیفی 
خدمــات، افزایــش دقت و ســرعت در پاســخگویی بــه نیاز 
مشترکان همچنین تهیه زیرساخت سامانه های سنم، هما ، 

چاوش، PM و ... از جمله مزیت های سیستم اطالعات مکانی 
GIS به شمار می رود.

وی تصریــح کــرد: اســتفاده از جدیدتریــن فناوری های 
ســخت افزاری و نرم افزاری در راهبری شــبکه منجر به رصد و 
پایش هر چه دقیق تر وضعیت شبکه توزیع و مدیریت آن به 

ویژه در شرایط بحرانی خواهد شد.
مدیر امور بــرق همدان یک در پایان کســب رضایت 100 
درصدی مشترکان و همشهریان را مهمترین سر لوحه کاری 

این مجموعه دانست.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

ضرورت رعایت مدیریت مصرف انرژی
در روزهای زمستانی

مدیر امور برق همدان یک خبر داد

تکمیل پروژه برداشت اطالعات شبکه در سامانه GIS امور برق همدان یک

مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همــدان با اشــاره به ضرورت 
روزهــای  در  انــرژی  مصــرف  مدیریــت  رعایــت 
زمســتانی گفت: با توجه به محدودیت سوخت، 
صرفه جویــی در تمامی ســاعات اهمیــت دارد و 
باید با حذف مصارف غیرضروری به مصرف برق 

خود دقت کافی داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، لیدا یوســفی با اشــاره به 
كاهش دما و افزایش مصرف گاز در سطح كشور 
اظهار داشــت: رشــد مصــرف گاز طبیعی خانگی 
بســیار بیش از حد انتظــار بوده و ایــن موضوع 
موجب كمبود ســوخت نیروگاه ها و کاهش سهم 

آنها از انرژی گاز شده است.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که سوخت 
اول اغلب نیروگاه های کشــور گاز طبیعی است و 
در صورت در دسترس نبودن این نوع سوخت به 
میزان کافی، نیروگاه ها از ســوخت مایع به عنوان 

جایگزین استفاده می کنند. 
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع 

بــر  تأکیــد  بــا  همــدان  اســتان  بــرق  نیــروی 
ضــرورت صرفه جویی در مصــرف انرژی ادامه 
10 درصــد در مصرف  داد: صرفه جویــی تنهــا 
گاز طبیعــی و بــرق توســط مشــترکین، بدون 
اینکــه ســطح رفــاه خانــواده را کاهش دهد، 
تعدیل  مناســبی  شــکل  بــه  را  فعلــی  شــرایط 

کرد. خواهد 
یوســفی تصریــح کــرد: ضــروری اســت تمام 
و  گاز  مصــرف  در  تجــاری  و  خانگــی  مشــترکین 
برق صرفه جویی کنند و بار وســایل گرمایشــی و 
تجهیــزات برقی خــود را كاهش دهنــد تا در این 
روزهای ســرد ســال شــاهد اعمــال مدیریت بار 

نباشیم.
وی با بیــان اینکه محدوده دمای آســایش در 
فصل زمســتان 20 تا 23 درجه ســانتیگراد است، 
گفت: با اســتفاده از یک دماســنج ساده می توان 
دمای ســاختمان را طــوری کنترل کرد کــه از این 

بازه خارج نشود. 
مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همــدان همدان با اشــاره به 

ضرورت رعایت مدیریت مصرف انرژی در روزهای 
زمســتانی افزود: با توجه به محدودیت سوخت، 
صرفه جویــی در تمامی ســاعات اهمیــت دارد و 
باید با حذف مصارف غیرضروری به مصرف برق 

خود دقت کافی داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه مشــترکین برای ایــن کار 
کافی است نکات ســاده ای را رعایت کنند، گفت: 
اســتفاده بیشــتر از نور روز و کاهش زمان روشن 
بــودن المپ هــا و جلوگیــری از روشــن مانــدن 
چراغ های محوطه در طول روز از جمله این نکات 

است.
یوســفی بــا تأکیــد بــر جایگزینــی المپ های 
رشــته ای با المپ هــای كــم مصــرف و ال ای دی 
افــزود: در محیط هایی که حضــور موقت و کوتاه 
اســت ماننــد راه پله، آسانســور و پاگردهــا بهتر 
است از چراغ های سنسوردار و حساس به حرکت 

استفاده شود.
مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان اضافــه کرد: توجه به 
برچســب انرژی هنــگام خرید وســایلی همچون 

یخچال، ماشــین لباسشــویی و غیره و جلوگیری 
از هــدر رفت انرژی با درزبندی مناســب درب ها و 
پنجره ها و بستن دریچه های فن ها و کولرها نیز 

از دیگر راهکارهای صرفه جویی است.
طبیعــی  گاز  و  بــرق  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تأثیرگــذاری  و  ارزش  بــا  انــرژی  حامل هــای  دو 
در رفــاه خانواده هــا هســتند و با رعایــت نکات 
صرفه جویانه در مصرف این دو انرژی ارزشــمند، 

باید برای نسل های آینده هم حفظ شوند.
یوســفی یادآور شــد: با این صرفه جویی ها از 
افت فشار گاز جلوگیری شده و به رفع محدودیت 
تامیــن گاز صنایع و نیروگاه ها کمک می شــود و 
از قطع گاز در مناطق انتهای شــبکه و خاموشــی 
برق ناشــی از محدودیت ســوخت نیروگاه ها نیز 

جلوگیری می شود.
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فرمانده حوزه مقاومت بســيج شرکت توانير 
گفت: امســال در زمینه مدیریت پیک زمستانی 
فرماندهان بســیج ادارات در سراســر کشور پای 
کار آمدند و هماهنگ با بسیج توزیع در بازدید از 
ادارات و ســازمان ها به پایش مصرف انرژی آنها 

پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، نشست فرماندهان بسیج 
شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان همــدان به 
مناســبت دهه مبارک فجر با حضور جمشــیدی 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، علیرضاپور 
فرمانده حوزه بســیج شــرکت توانیر و معاونین 
ایشــان، ســرهنگ بختیــاری فرمانده ســازمان 
بســیج ادارات و ســرهنگ امیری فرمانده ستاد 
تخصصی اقشار بسیج استان همدان و معاونین 
و اعضای شورای بسیج شرکت توزیع برق استان 

همدان برگزار شد.
شــرکت  بســيج  مقاومــت  حــوزه  فرمانــده 
توانيــر در این مراســم ضمــن تبریــک میالد با 
ســعادت حضــرت فاطمــه)س( و دهــه مبارک 
فجــر اظهار داشــت: ما بایــد در راســتای الگوی 
مدیریت مصرف قدم برداریــم و آن را در جامعه 
نهادینه کنیم تا مدیریت مصرف انرژی در کشور 

فرهنگسازی شود.
مجتبــي علیرضاپــور تصریــح کــرد: هــر یک 
از مــا در هــر مســئولیتی کــه هســتیم بایــد در 
راســتای رضایتمنــدی مردم قــدم برداریــم و با 
خدمت رســانی خــود، مردم را نســبت بــه نظام 

خوش بین کنیم و این وظیفه ما است.
وی بــا بیــان اینکــه برق یــک نعمت اســت و 

ضــرورت آن امروز مانند نفس کشــیدن اســت، 
گفت: اقدامات خوبی در راســتای خدمت رسانی 
و برقراری برق پایدار و مستمر با مشارکت بسیج 

انجام شده است.
فرمانده حوزه مقاومت بســيج شرکت توانير 
با بیان اینکه هر جا مشــکلی باشد با ورود بسیج 
رفــع می شــود، افــزود: اقداماتی که در راســتای 
رعایت الگوی مصرف به همت بسیج انجام شده 

می تواند در جامعه ترویج یابد.
وی با اشــاره به اینکه ما جزو 15 کشــور تولید 
کننده برق هســتیم کــه از برکات انقالب اســت، 
گفت: در کشــور قدرت تولید بــرق وجود دارد و 

تابستان امسال را بدون خاموشی گذراندیم.
علیرضاپور با تأکید بر ضــرورت صرفه جویی 
در مصرف انرژی عنوان کرد: در زمســتان ســال 
جاری با وجود اینکه قــدرت تولید را داریم اما با 

توجه به محدودیت در تحویل ســوخت و گاز به 
نیروگاه هــا بایــد مدیریت انرژی را در ســرلوحه 

کارها داشته باشیم.
وی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی صــورت گرفته 
برای مدیریت بار زمســتانی تصریح کرد: در این 
زمینه تعدیل روشــنایی معابر، بازرسی از ادارات 
و مدیریت مصرف برق آنهــا و... صورت گرفت تا 
از پیک زمستان عبور کنیم و اولویت ما این است 

که برق خانگی به هیچ وجه قطع نشود.
فرمانده حوزه مقاومت بســيج شرکت توانير 
ابــراز داشــت: بســیج مــوازی کاری نمی کند اما 
در همــه عرصه هــا بــدون هیــچ توقعــی آماده 

خدمت رسانی است.
وی خاطرنشــان کــرد: امســال نیــز در زمینه 
مدیریــت پیــک زمســتانی فرماندهــان بســیج 
ادارات در سراسر کشور پای کار آمدند و هماهنگ 

با بســیج توزیع در بازدید از ادارات و ســازمان ها 
به پایش مصرف انرژی آنها پرداختند.

علیرضاپور با بیان اینکه همه ما باید پاســدار 
خون شهدا باشیم، گفت: رضایت مردم، رضایت 
نظام است و همه ما در این کار مسئول هستیم و 

باید وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.
zzzتوزیعzشــرکتzریالیzمیلیونz175zکمــکz

zکروناzازzدیدگانzآسیبzبهzهمدانzبرق
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان نیز در ادامه ضمن تبریک میالد حضرت 
زهــرا)س( و ایام هللا دهــه فجر اظهار داشــت: 
کارهای شــاخص و شایســته ای در حوزه بســیج 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان انجام 

شده است.
شــیرزاد جمشیدی با اشــاره به بحث مدیریت 
بار زمســتان افزود: طرح مدیریت بار زمســتانی 
از ابتدای دی ماه با توجه به محدودیت ســوخت 
نیروگاه هــا و ضــرورت تأمین آن اجرایی شــد که 
تاکنون با همراهی و مشــارکت بسیجیان پایگاه 
شهید فروغی این شرکت به خوبی اجرا شده است.

وی با اشــاره به تشــکیل گشــت های بســیج 
در شــرکت توزیع بــرق اســتان گفــت: اکیپ  های 
متعــددی در این راســتا تشــکیل و ســاماندهی 
شــد که به همت آنان تمام دستگاه ها، ارگان ها 
و ادارات مــورد بازرســی قرار گرفتنــد و توفیقات 
خوبی نیــز در کاهــش مصرف بخــش ادارات و 

سازمان ها حاصل شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به تعامل مطلــوب فرماندهی 
و شــورای بسیج شــرکت با سپاه و بســیج استان 
تصریــح کرد: یکــی از اقدامات خوب بســیجیان 
این شــرکت حضــور منســجم و پرشــور در تمام 
مناسبت ها بوده که در حوزه بسیج همیشه این 
وفــاق وجود داشــته و همکاران حضــوری فعال 

داشتند.
وی ادامــه داد: هــر برنامه ای که بــا محوریت 
سپاه و بسیج در سطح اســتان برگزار شده است 
از قبیل برگزاری مانور، کارهای عمرانی، فرهنگی 

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر خبر داد

اجرای طرح پایش مصرف انرژی ادارات و 
مدیریت پیک زمستانی با مشارکت بسیج

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تأکید کرد

ضرورت کیفی سازی و ساماندهی نیروی انسانی در توزیع برق مالیر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
ارتقای  همدان با بیان اینکه باید در راســتای 
شــاخص های اعالمی اقدامات مؤثرتری برای 
نیــل به اهداف شــرکت انجام شــود، گفت: با 
 1 توجه به گســتره شهرستان مالیر و امورهای 
از عمده برنامه های اقدامی در شهرستان   2 و 
انســانی  نیــروی  ســاماندهی  و  کیفی ســازی 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشیدی 
در بازدیــد از مدیریــت توزیع بــرق مالیر اظهار 
داشــت: شهرســتان مالیــر با یــک هــزار و 800 
کیلومتر شــبکه فشــار متوســط، یک هزار و 200 
کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیف و 3 هزار پســت 
توزیع، 130 هزار مشــترک را در شهر و 240 روستا 

تأمین برق می کند.
وی افزود: امســال بــا برنامه هــای مدون و 
استفاده از اکیپ های خط گرم در بخش توسعه 
و تعمیرات خطوط  در شهرســتان توانســته ایم 

نرخ انرژی توزیع نشده بابرنامه و بی برنامه را از 
3.51 به 2.6 دقیقه در روز کاهش دهیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان عنوان کرد: امســال با اجرای طرح های 
ابالغی توانیر از جمله طرح سیما وطرح چاوش 
توانســته ایم پایداری انرژی و تثبیــت ولتاژ را در 

سطح مالیر بهبود بخشیم.
وی با اشاره به اجرای 40 کیلومتر تبدیل سیم 
مســی به کابل خودنگهدار در راســتای کاهش 
تلفــات و افزایــش ضریــب پایــداری در مالیــر 
تصریح کرد: برداشــت مختصات مشترکین نیز 
از طریق GIS در 6 شــهر مالیر به اتمام رســیده 

است.
جمشــیدی با بیــان اینکــه باید در راســتای 
ارتقای شــاخص های اعالمی اقدامات مؤثرتری 
برای نیل به اهداف شــرکت انجام شود، افزود: 
بــا توجه به گســتره شهرســتان و امورهــای 1 و 
2 از عمــده برنامه هــای اقدامی در شهرســتان، 

کیفی سازی و ساماندهی نیروی انسانی است.

وی ادامــه داد: بایــد تفکر هزینــه درآمد در 
شــرکت جاری شــود و مدیریت در راستای خلق 

درآمد و کاهش هزینه ها انجام شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان با تأکید بر اجــرای برنامه های PM و 
تعمیــر و نگهــداری خطوط عنــوان کرد: پس 
عارضه یابی  خطــوط،  کارشناســی  و  بازدید  از 
انجام شــده و برنامه ریــزی هدفمند برای رفع 

معایب و کاهش خاموشــی ها انجام  شود.
وی یادآور شد: کشــف برق های غیرمجاز و 
تعویض کنتورهای معیوب و دســتکاری شده از 
دیگر اقدامات است که باید از طریق ابزارهای 

قانونی برای معرفی خاطیان اقدام شود.
جمشــیدی ابراز داشــت: باید بــا همکاری 
برنامه ریزی  و  پروژه هــا  تحلیــل  همفکــری،  و 
و هزینــه کــرد هدفمند بــرای کســب بهترین 
نتیجــه که رضایت عمومی اســت، مدنظر قرار 

گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای بهبود و پایداری و 

تأمین برق مطمئن برای مشــترکین شهرستان 
مالیــر، 120 کیلومتــر کابــل خودنگهــدار بــرای 
جایگزینــی با شــبکه های مســی در اختیار برق 

مالیر قرار می گیرد.
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و ... بســیجیان شــرکت توزیع نیروی برق استان 
ورود کرده و مشارکت داشته اند.

شــورای  در  کــرد:  خاطرنشــان  جمشــیدی 
انســجام بخشــی و هماهنگی صنعت آب و برق 
اســتان  نیز در حــوزه بســیج نیز تعامــل خوب 
و اقدامــات ارزنده ای انجام شــده که ثمــره آنها 

کارهای شاخص و کسب رتبه های برتر است.
وی یادآور شــد: با تدبیر خــوب فرماندهی و 
شــورای بســیج شــرکت، این مجموعه منسجم و 
بــا درایت در تمــام مانورها، بحران ها و شــرایط 
خــاص پــای کار بوده بــه مردم خدمات رســانی 

کرده اند که جای تقدیر دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشاره به فعالیت گروه جهادی صنعت 
آب و بــرق اســتان همــدان در مناطــق محروم 
استان و اعزام جهادگران به منطقه سرپل ذهاب 
برای کمک به مردم این منطقه گفت: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا با اجرای رزمایش کمک های 
مومنانــه 175 میلیــون و 900 هزار ریــال از محل 
مشــارکت پرســنل جمــع آوری و در قالب ســبد 
غذایی بین خانواده های نیازمند و آســیب دیده 

از کرونا توزیع شد.
وی عنــوان کــرد: کســب رتبــه برتــر بســیج 
در ســطح شــرکت های توزیــع برق و در ســطح 
شــرکت های اســتانی وزارت نیرو، کســب عنوان 
موفق ترین رده بســیج در جشــنواره مالک اشتر 
و... از افتخارات پایگاه بسیج شهید فروغی است.

فرمانده بســیج پایگاه شــهید فروغی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان نیز در ادامه با 
اشاره به اقدامات انجام شــده این پایگاه اظهار 
داشــت: عقد قرارداد و تفاهمنامه ارائه خدمات 
به صورت تقســیطی به همکاران، اجــرای مانور 
پایــش و کنترل مصرف بــرق ادارات، پویش نذر 
ماسک با توجه به شیوع بیماری کرونا و برگزاری 
نمایشــگاه کتاب از جمله اقدامــات اجرایی این 

پایگاه بوده است.
واحد حمیدی تجلیل از ایثارگــران، غبارروبی 
گلــزار شــهدای گمنــام، برگزاری اولین نشســت 

مدیرعامــل و اعضای هیئت مدیره بــا فرزندان 
شــهدا، اهدای کتاب به بانوان شــاغل در شرکت 
و دانش آموزان مقطع ابتدایی، صعود بسیجیان 
به ارتفاعات الوند، دیدار با خانواده های شــهدا 
و مدافع سالمت و تشــکیل حلقه های صالحین 
و بصیرتــی را از دیگــر برنامه هــای انجام شــده 

برشمرد.
همایــش  برگــزاری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

سراســری فرماندهان بســیج صنعت آب و برق، 
تهیــه بســته های معیشــتی، تقدیــر از مدافعان 
سالمت، عقد تفاهمنامه با سپاه برای برقرسانی 
به اردوگاه نهاوند، برگزاری مســابقات ورزشــی، 
تغییر نــام یکی از پســت های توزیع بــرق به نام 
شــهید »فخری زاده« و... نیز از دیگر برنامه های 

اجرایی است.
zzzاستانzاســامیzتبلیغاتzســازمانzتقدیرz

zبرقzتوزیعzشرکتzعملکردzازzهمدان
مدیرکل تبلیغات اســالمی استان همدان نیز 
در ایــن جلســه ضمــن تبریک چهــل و دومین 

سالگرد پیروزی انقالب اســالمی و میالد حضرت 
زهرا)س( تصریح کرد: امید اســت ما نیز در زمره 
فاطمیون باشــیم که در عمر کوتــاه خود نقش 

بی بدیلی را در تاریخ اسالم بازی کردند.
حجت االســالم محمدهادی نظیــری با تقدیر 
از اقدامــات مجموعــه توزیع برق اســتان گفت: 
در دهه محرم امسال شــرایط متفاوتی را تجربه 
کردیم، از ســویی برپایی خیمه های عزا و از سوی 

دیگر رعایت پروتکل های بهداشتی را داشتیم.
وی افــزود: هیئت ها در فضای باز برگزار شــد 
و خمیرمایــه برگــزاری آن تأمیــن بــرق بــود که 
شرکت توزیع برق استان عاشــورایی وارد میدان 
شــد و هرجا نیاز به ارائه خدمــات به هیئت ها و 
خیمه های عزای سیدالشهدا )ع( بود حضور پیدا 

کرد که جای تقدیر دارد.
ســرهنگ احد امیری، مسئول ستاد تخصصی 
بســیج اقشــار ســپاه انصارالحســین)ع( استان 
همــدان نیز با بیان اینکه امــروز جایگاهی که در 
دنیــا برای ما ایجاد شــده بی نظیر اســت، گفت: 

تالش رســانه های دشمن بر این است که ما را به 
گونه دیگری معرفی کنند و دستاوردهای انقالب 
اسالمی را کوچک نشــان دهند که در این امر نیز 

موفق نمی شوند.
مسئول ســازمان بسیج ادارات استان همدان 
نیــز در ادامه ضمــن تبریک ایــام هللا دهه فجر 
و والدت حضــرت فاطمــه )س( اظهار داشــت: 
حضــرت فاطمــه )س( پاســدار والیــت بــود و 

بزرگ ترین درس ایشان والیتمداری بود.
ســرهنگ ابراهیم بختیاری با بیــان اینکه گام 
اول ایــن پیامبــر)ص( ایســتادگی در برابر کفار و 
منافقیــن بود، گفت: امــام )ره( نیــز علیه ظلم و 
تاریکی حرکت خود را آغاز کردند و هدف ایشــان 
نفی نظام ســلطه با دستور آزادی انسان از غل ها 

و زنجیرها بود.
وی در پایــان ضمــن اهــدای لوح ســپاس و 
تقدیر از خدمات شــرکت بــرق و هم افزایی بین 
مدیریت و پایگاه بسیج عنوان کرد: میوه شیرین 

این هم افزایی و توسعه آن را مردم می چشند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان از جمع آوری 579 ماینر طی سال جاری در 

استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی با اشاره 
بــه افزایــش مصــرف گاز و برق اظهار داشــت: 
بــا توجه به رونــد افزایشــی مصــرف گاز و برق 
در بخش هــای خانگی و تجاری و بــه دنبال آن 
محدودیــت در تأمیــن ســوخت گاز نیروگاه ها 
نیاز به مدیریت مصرف هرچه بیشتر برای تمام 

مشترکین وجود دارد.
وی با اشاره به افزایش 4 درصدی مصرف انرژی 
طی 10 ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته گفت: با توجه به محدودیت های تأمین 
سوخت نیروگاه ها رعایت الگوی مصرف و کاهش 
10 درصدی در مصرف برق و گاز از ضروریات است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در 
راســتای کنترل بار زمســتانی افــزود: با اجرای 
مانورهــای مختلــف بــرای تعدیــل روشــنایی 
معابــر شــهری و جــاده ای، کنترل بــار صنایع، 
جمــع آوری برق های غیرمجاز و... ســعی شــده 
انــرژی مصرفی در این حوزه ها بــه مقدار قابل 

توجهی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه یکی دیگــر از اقدامات انجام 
شــده جمع آوری رمزارزها در اســتان بــود، عنوان 
کرد: با توجه به اینکــه تاکنون هیچ مجوزی برای 
تولیــد رمز ارزها در اســتان صادر نشــده اســت، 

جمع آوری ماینرها در دستور کار قرار گرفت.
جمشیدی ادامه داد: با بررسی افزایش مصرف 
مشــترکین تعــدادی از مشــترکینی کــه مصرف 
غیرمتعارف داشــتند شناســایی شــدند که طی 
بازرسی انجام شده از 20 انشعاب تعداد 412 ماینر 

کشف شــد که مجموع توان مصرفی آنها معادل 
726 کیلووات ساعت در لحظه بوده است.

وی تصریح کــرد: با توجه به مانور جهادی 26 
و 27 دی ماه ســال جاری از 6 مشــترک با قدرت 
قــراداری یک هــزار و 659 کیلووات ســاعت 167 
ماینر کشف شــد که جمع توان مصرف لحظه ای 

آنها معادل 330 کیلووات ساعت است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بیان داشــت: از دیگــر اقدامــات انجام 
شده برگزاری گشت های شبانه در راستای کنترل 
روشنایی و مصرف ادارات و سازمان ها است که در 
این خصوص اکیپ های متعدد از ســتاد شرکت 
برای کنترل اقدامات انجام شده به شهرستان ها 

اعزام می شوند.
وی اضافــه کرد: بــا توجه بــه هماهنگی های 
انجام شــده با پلیس راهور و پلیس راه اســتان و 
اداره کل راهــداری، روشــنایی جاده ها نیز کنترل 
شــده و در صورت لــزوم با در نظــر گرفتن نقاط 

حادثه خیز، تعدیل شده است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: وجود گشت های 
متعدد و مســتمر شــرکت برای کنترل مصارف و 
روشنایی سایر مشــترکین تجاری و ... نیز از دیگر 

اقدامات این شرکت است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

جمع آوری 579 ماینر در همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
از افتتــاح 137 پروژه و کلنگ زنــی 32 پروژه برق 

طی دهه فجر در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
در  جمشــیدی  شــیرزاد  همــدان،  اســتان  بــرق 
نشســت خبری با اصحاب رســانه ضمن تبریک 
دهه مبارک فجر، اظهار داشــت: کارهای بســیار 
خوب و شاخصی در مجموع شرکت توزیع نیروی 

برق استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه 136 پروژه برق با اعتبار 660 
میلیــارد و 117 میلیون ریال طی دهه مبارک فجر 
در اســتان به بهره بــرداری می رســد، افزود: یک 
نیروگاه خورشــیدی یــک مگاواتی نیز بــا اعتبار 
یک میلیون دالر همزمان با دهه فجر در همدان 

افتتاح می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفــت: در قالــب پروژه هــای افتتاحی 
احداث و اصــالح 172 هزار و 873 متر شــبکه با 
کابل خودنگهــدار، احداث 36 هــزار و 930 متر 
خــط 20 کیلوولت و نصب 223 ترانســفورماتور 
به قــدرت 21 هــزار و 695 کیلوولــت آمپر انجام 

شده است.
وی احداث و اصالح 21 هزار و 400 متر شــبکه 
فشــار متوســط و 21 هزار و 750 متر شبکه فشار 
ضعیــف هوایی و زمینــی، نصب حــدود 6 هزار 
و 994 دســتگاه کنتــور تــک فاز و ســه فــاز برای 
مشــترک جدید، تعویض 9 هزار و 748 دستگاه 
کنتور تک فاز و ســه فاز معیوب و نصب یک هزار 
و 282 دســتگاه چراغ را از دیگــر اقدامات انجام 

شده در قالب این پروژه ها برشمرد.
جمشــیدی بــا اشــاره بــه پروژه هــای آمــاده 
کلنگ زنــی بیان کــرد: 32 پــروژه بــا اعتبار 194 
میلیــارد و 230 میلیــون ریال طی دهــه مبارک 

فجر در استان کلنگ زنی می شود.
وی در خصوص اقدامات شــاخص عملکردی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان ابراز 
داشــت: در حوزه مشــترکین خانگی در سال 98 
تعداد 612 هزار و 231 مشــترک برق داشتیم که 
طی 9 ماه گذشــته با رشــد یک درصــدی به 619 

هزار و 448 مشترک رسیده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان عنــوان کــرد: در بخش عمومــی با یک 
درصــد رشــد مشــترکین ما بــه 20 هــزار و 930 
مشترک رســیده و در بخش کشــاورزی نیز با دو 
درصد رشــد امســال به 12 هزار و 992 مشــترک 

رسیده است.
وی ادامه داد: در بخش صنعتی در ســال 98 

مشــترکین ما 6 هزار و 217 مشترک بود که طی 
در ســال جاری بــا یک درصد کاهــش به 6 هزار 
و 184 مشــترک رســیده و در بخش تجــاری نیز 
با چهار درصد رشــد امســال به 95 هــزار و 165 

مشترک افزایش یافته است.

zzzدرzبرقzمشــترکz346zوzهزارz768zوجود
استانzهمدان

جمشــیدی با بیان اینکــه در زمینــه واگذاری 
انشــعاب نیز در 9 ماهه امســال یک درصد رشد 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل داشــته ایم، 
ادامه داد: در حال حاضر مشــترکین اســتان به 

768 هزار و 346 مشترک افزایش یافته است.
وی عنــوان کرد: در بخش فشــار متوســط در 
ســال 98، 10 هزار و 519 کیلومتر طول شبکه 20 
کیلوولت اســتان بوده که طی 9 ماهه امسال با 
یک درصد رشد به 10 هزار 589 کیلومتر افزایش 
یافته اســت و معــادل 1 درصد افزایش داشــته 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان عنــوان کــرد: در پایان ســال 98 طول 
 235 و  هــزار   8 اســتان  ضعیــف  فشــار  شــبکه 
کیلومتــر بوده که در 9 ماهه امســال به 8 هزار و 
336 کیلومتر رســیده و معادل یک درصد رشد 

داشته است.
وی عنــوان کــرد: تعــداد پســت های توزیــع 
)ترانسفورماتورها( استان نیز در سال گذشته 16 
هزار و 997 دســتگاه بوده که امســال با رشد دو 

درصدی به 17 هزار و 299 دستگاه رسیده است.
جمشــیدی با بیان اینکه از نظر ظرفیت سازی 
افزایــش  درصــد  یــک  توزیــع  پســت های  در 
داشــته ایم، گفت: در بخش ظرفیت ســازی برای 
توسعه و برق رســانی به مشترکین جدید به طور 
میانگیــن در افزایش تجهیزات 1.3 درصد رشــد 

داشته ایم.
وی با اشــاره به پیش بینی افزایش 9 درصدی 
فــروش انــرژی تــا پایــان ســال افــزود: از نظر 
روشــنایی معابــر نیــز در وضــع مطلوبــی قــرار 
داریــم و در مجمــوع بــا 216 هــزار و 127 چراغ 
در کل شــبکه های فشــار ضعیف تقریبــا هر 28 
متر از شــبکه یــک چراغ نصــب شــده داریم که 
نشــان دهنده کامل بودن شبکه معابر در طول 

شبکه های ضعیف استان است.

zzzدر zخانــوار z10 zبــاالی zروســتاهای zتمــام z
zبرخــوردارzبــرقzنعمــتzازzهمــدانzاســتان

هستند
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریح کرد: با بــرق دار بودن یک هزار 
و 71 روســتا، تمام روســتاهای باالی 10 خانوار در 

استان از نعمت برق برخوردار هستند.

وی ادامــه داد: یکــی از شــاخص های تعیین 
کننــده وضعیت شــرکت ها محور تلفــات انرژی 
اســت کــه شــرکت توزیع بــرق همــدان از 10.18 
درصد در ســال گذشــته بــه 10.07 درصد طی 9 
ماهه امســال رســیده اســت که نشــان دهنده 

کاهش نیم درصدی تلفات استان است.
توانســته ایم  اینکــه  بیــان  بــا  جمشــیدی 
شــاخص های مربوط به خاموشــی مشترکین را 
بهبود بخشــیم، افزود: مدت زمان خاموشــی ها 
در شــبکه های فشــار ضعیــف از 43 دقیقــه بــه 
36 دقیقه برای هر مشــترک، در پســت ها از 47 
دقیقه به 39 دقیقه برای هر مشــترک و در شبکه 
فشار متوســط از 35.31 دقیقه برای هر مشترک 

به 27.49 دقیقه رسیده است.
وی ادامــه داد: در مجموع نرخ خاموشــی در 
کل تأسیســات توزیع از 1 دقیقه و 69 ثانیه برای 
هر مشــترک در 10 ماهه ســال جاری بــه 1 دقیقه 
و 31 ثانیه کاهش یافته اســت کــه جزء بهترین 
عملکردهای شرکت های توزیع برق کشور است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه اینکــه در پیک تابســتان 
پیــک  در  گفــت:  نداشــتیم،  خاموشــی  امســال 
بــار زمســتان نیز بــا توجه بــه کمبود ســوخت 
نیروگاه ها، با همکاری صنایع کمترین خاموشی 
را داشــتیم و امیدواریــم بــا کاهــش مصــرف 10 
درصــدی گاز و برق از طرف مشــترکین اســتمرار 

برق را برای همگان داشته باشیم.
وی در خصــوص برنامه ریزی هــای تعمیرات 
گفــت: بــا اســتفاده از تجهیزات نویــن خط گرم 
موفق شــدیم خاموشــی به ازای هر مشترک را از 

0.97 دقیقه به 0.89 دقیقه کاهش دهیم.
جمشــیدی افزود: در ســال 98 حداکثر پیک 
استان 694 مگاوات بود که در سال 99 این پیک 
به 724.9 مگاوات رسیده که معادل 4.5 درصد 

افزایش پیک را در شب داشته ایم.
اســتفاده  راســتای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تمــام  کنتــور  تاکنــون  هوشــمند  کنتورهــای  از 
مشــترکین دیمانــدی به تعــداد10 هــزار و 817 
مشــترک بــه کنتــور فهــام تبدیل شــده اســت، 
یادآور شد: ســایر کنتورها میز معادل 61 درصد 
هــزار   760 از  منصوبــه  کنتورهــای  مجمــوع  از 
مشــترک به کنتورهــای دیجیتالی تبدیل شــده 
است که نسبت به ســال گذشته 7.1 درصد رشد 

داشته ایم.

zzzیــک zخورشــیدی zنیــروگاه zیــک zافتتــاح
مگاواتیzطیzدههzفجرzدرzهمدان

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
در خصــوص نیروگاه هــای تجدیدپذیر تصریح 
کرد: در اســتان همــدان 6 نیروگاه خورشــیدی 
با 42 مــگاوات تولیــد و چهار نیــروگاه مقیاس 

کوچک با 17.7 مگاوات تولید وجود دارد.
نیروگاه هــای  بخــش  در  شــد:  یــادآور  وی 
خورشــیدی تک انشــعابی 52 مورد بــا مجموع 
قدرت یک هــزار و 75 کیلووات ســاعت نصب و 

بهره برداری شده است.
جمشــیدی با بیان اینکه امسال در دهه فجر 
یک نیــروگاه خورشــیدی یک مگاواتی آردســینا 
در همدان افتتاح می شــود، گفــت: تاکنون پنج 
نیروگاه خورشــیدی قراردادهای خرید تضمینی 
را با شــرکت ســاپا منعقد کــرده و در حال انجام 

مقدمات ساخت هستند.
وی با اشــاره به راه انــدازی اپلیکیشــن »برق 
من« و ارائه خدمات غیرحضوری گفت: از ابتدای 
آبان ماه امسال طرح ارائه خدمات غیرحضوری 
برق در ایران آغاز شــده و در ابتــدای آذر ماه  نیز 
در شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همدان به 

طور رسمی ارائه خدمات حضوری ممنوع شد.
*ارائه 41 هزار و 502 خدمت غیرحضوری برق

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: با اطالع رســانی های انجام 
شــده حدود 19 هزار و 51 مورد نصب اپلیکیشن 
»برق من« را در اســتان داشــته ایم و تاکنون 41 
هــزار و 502 خدمــت غیرحضــوری از این طریق 
ارائه شــده اســت که موفق شــده ایم 52 درصد 

خدمات به صورت غیرحضوری انجام دهیم.
وی با اشاره به پویش »انرژی همدلی« گفت: 
این پویــش به صــورت ملی و با هــدف کاهش 
مصرف برق و گاز در کشــور راه اندازی شده است 
و شــرکت کنندگان در ایــن پویــش بایــد میزان 
مصرف برق خود را کاهش دهند و برای این کار 

از مشوق ها و جوایز نیز استفاده می شود.
جمشــیدی عنوان کرد: بــرای کاهش مصرف 
 78 حدود  اطالع رســانی  جهت  مشــترکین  برق 
هــزار پیامک بــرای مشــترکینی کــه در محدوده 
200 تــا 300 کیلــووات مصــرف دارنــد و بیش از 
30 هــزار پیامــک برای مشــترکین بــازه مصرف 
300 کیلــووات به باال جهت اخطــار و راهکارهای 

مدیریتی مصرف ارسال شده است.
وی با اشــاره بــه نقش اثرگــذار رســانه ها در 
راســتای مدیریــت مصرف انــرژی گفــت: انتظار 
زمینــه  در  اســتان  رســانه  اصحــاب  کــه  داریــم 
مدیریــت بهینه مصرف برق به مــا کمک کنند تا 

بتوانیم در این عرصه موفق عمل کنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان ضمــن تقدیــر از مشــارکت و همراهی 
می توانند  رســانه ها  کــرد:  خاطرنشــان  مــردم 
کمک شایانی در آگاه ســازی مشترکین در مقوله 
مدیریــت مصــرف بــرق داشــته باشــند و ایــن 
شــرکت را در تحقــق اهدافش در حــوزه مصرف 
هوشــمندانه و آگاهانه از سوی مشــترکین یاری 

کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 169 پروژه برق 
طی دهه فجر در همدان
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بــه گــزارش روابط عمومــی توزیع نیــروی برق 
شهرستان تویسرکان، پروژه برق رسانی به باغات 
روســتای رودآور بــا حضور کریم برنوســی معاون 
فرماندار و رضا جلیلوند مدیــر توزیع نیروی برق 

شهرستان تویسرکان افتتاح شد.
رضا جلیلوند مدیر توزیع نیروی برق شهرستان 
تویسرکان در مورد مشخصات فنی این پروژ بیان 
داشت: در این پروژه 4 هزار متر کابل خودنگهدار 
و 32 اصله پایه برای مقاوم ســازی شبکه با اعتبار 

500 میلیون تومان احداث شده است.
zzzروستایzباغاتzبهzرسانیzبرقzپروژهzافتتاح

رودآور
پــروژه برق رســانی به باغــات روســتای رودآور 
نیز با حضــور محمد مهدی مفتــح نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی و سیدرسول 

حسینی فرماندار تویسرکان افتتاح شد.
مــردم  نماینــده  مفتــح  محمدمهــدی  دکتــر 
تویسرکان در مجلس شــورای اسالمی در حاشیه 

این مراسم با تقدیر از زحمات مدیریت و کارکنان 
توزیع نیروی برق تویســرکان ابــراز امیدواری کرد 
کــه افتتاح این پروژه گامی بــرای رفاه حال اهالی 

روستای رودآور باشد.
احداث 2 هزار و 500 متر شــبکه فشــار متوسط 
هوایی، نصب سه دستگاه پست هوایی با قدرت 75 
کیلوولت آمپر و چهار دستگاه سکسیونر با قابلیت 

کنترل از راه دور از مشخصات این پروژه است.
zzzهــایzچاهzبــهzرســانیzبرقzپــروژهzافتتــاح

دیزلیzروستایzفریازان
مراســم افتتاح پروژه برق رســانی بــه چاه های 
دیزلی روستای فریازان نیز با حضور محمدمهدی 
مفتــح نماینــده مــردم تویســرکان در مجلــس، 
سیدرسول حسینی فرماندار و رضا جلیلوند مدیر 
توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان برگزار شد.
گفتنــی اســت؛ در این پــروژه که بــا اعتبار یک 
میلیارد تومان برگزار شد، 4 هزار و 200 متر شبکه 

فشار متوسط هوایی احداث شد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

افتتاح 14 پروژه برق طی دهه فجر
در شهرستان رزن

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن از افتتاح 
14 پروژه برق در شهرستان رزن طی ایام هللا دهه 
فجر با اعتباری بالغ بر 64 میلیارد و 400 میلیون 

ریال خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی بــرق رزن، عباس 
صفری ضمن تبریک ایام هللا دهه فجر و با اشاره 
به نامگذاری امســال به عنوان »جهش تولید« و 
افزایــش چند برابری تولید از ســوی مقام معظم 
رهبری، تالش در راستای توسعه شبکه را ازاهداف 
شــرکت توزیــع بــرق دانســت و اظهار داشــت: 
همگام بــا تمام خدمتگــزاران میهن اســالمی که 
عزم و اهتمام خویش را برای ســربلندی کشــور و 

برافراشته شــدن پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
ایــران بــا تالشــی صادقانــه و همتی بلنــد، بکار 
گرفته اند تا چرخه های توســعه و آبادانی کشــور، 
شــتاب گیــرد، توزیع بــرق شهرســتان رزن نیز در 
این راستا با افتتاح و بهره برداری از چندین پروژه 

سهمی در این توسعه خواهد داشت.
وی گفــت: این مدیریت بــا 840 کیلومتر خط 
فشــار متوســط و 669 کیلومتــر خطــوط فشــار 
ضعیــف و 1001 دســتگاه ترانســفورماتور وظیفه 
خدمت رســانی به 34 هزار و 439 مشــترک را در 

شهرستان رزن بر عهده دارد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن از افتتاح  

همزمان 14 پروژه برق رســاني بــا اعتباري بالغ بر 
مبلغ 64 میلیــاردو 400 میلیون ریال در ایام هللا 
دهه فجر امســال در شهرســتان رزن خبــر داد و 
گفت: پروژه تعویض شبکه فرسوده مسی مناطق 
آلوده شــهری، احداث شبکه روشنایی معابر بلوار 
مفتح-مسیر شاطربالی دمق، احداث پست های 
هوایــی شــهرک فرهنگیــان دمــق و روســتاهای 
امیرآباد و آب باریک، احداث رینگ فشار متوسط 
فیدرهــای آرپــادره – کشــاورزی، توســعه شــبکه 
روســتایی با برق رســانی به متقاضیان روستایی، 
احداث شبکه فشار ضعیف شهری و برق رسانی به 
پروژه های متقاضیان جدید)کشــاورزی، صنعتی 

و...( از جمله این پروژه ها است.
وي گفت: نیرورســانی بــه 14 واحد گلخانه ای، 
نیرورســانی به هفت واحد دامداری، نیرورســانی 
بــه هفــت واحــد کارگاه تولیدی، نیرورســانی به 
چهار ســایت مخابرات، نیرورســانی به یک واحد  
روشنایی شــهرک صنعتی رزن و نیرورسانی به 17 
حلقــه چاه آب کشــاورزی با اعتبــاری بالغ بر 38 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
تمــام  همــکاری  از  تقدیــر  ضمــن  صفــری 
مشــترکین در زمینــه مدیریــت مصــرف انرژی و 
رعایت الگوی مصــرف عنوان کرد: از مشــترکین 
برق به ویژه در بخش خانگی و تجاری درخواست 
داریم با کاهش 10 درصدی مصرف، صنعت برق 

را در تامین برق مطمئن و پایدار یاری کنند.
وي اظهار داشــت: در این راســتا این مدیریت 
اقدام به توزیع بیش از 5 هزار بروشــور و برگزاری 
جلســات آموزشــی مدیریــت مصرف در ســطح 
واحدهای تجاری و ادارات شهرستان و مشترکین 

صنعتی کرده است.
مدیــر توزیع نیــروی برق شهرســتان رزن بیان 
داشــت: با توجه به شــیوع ویروس کرونا و برای 
رفاه حال مشترکین و دستیابی آسان به خدمات 
توزیع برق، مشــترکین گرامــی می توانندبا نصب 
اپلیکیشــن »برق من« از خدمــات عمومی مورد 
نیاز بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق گوشی 
تلفن همراه خود در هر زمان و از هر نقطه به این 

خدمات دسترسی داشته باشند.
وی از اصالح شبکه های برق مشترکین با اجرای 
6 مانور عملیاتــی در قالب تعمیرات شــبکه های 
فرسوده توزیع برق در سال جاری در مدیریت برق 
رزن خبر داد و افزود: این مانورها با هدف کاهش 
خاموشــی و اصالح شــبکه های برق مشــترکین و 
در راســتای تامین بــرق پایــدار و افزایش ضریب 
اطمینان شــبکه، جمــع آوری برق های غیــر مجاز، 
انجام شده و پیگیری ها برای اجرای حداقل 4 مانور 

دیگر تا پایان سال در حال بررسی و اجرا است.

به مناسبت دهه مبارک فجر انجام شد

افتتاح پروژه اصالح و بهینه شبکه فشار ضعیف روستای آرتیمان
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zz:یکzامور
سرکشی مدیر امور یک برق همدان از خانواده شهیدان حجازی

امور برق همدان یک، به مناســبت گرامیداشــت روز شــهداء مدیــر امور برق همــدان یک به 
همراه نماینده بنیاد شهید شهرستان همدان از خانواده شهیدان »سید جعفر و سید محمد باقر 

حجازی«، سرکشی کردند.
در این دیدار با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای از خانواده شهیدان حجازی تجلیل شد.

تقدیر مدیر امور برق همدان یک از مشارکت نیروی انتظامی

امــور برق همدان یــک، ذبیح هللا عواطف فاضلــی مدیر امور یک همدان بــه همراه جمعی از 
همکاران با حضور در کالنتری های حوزه این امور با اهدای لوح سپاس از تعامل و همکاری نیروی 

انتظامی در راستای پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقین و... تقدیر کرد.
.

تجلیل از فرزندان شهید و ایثارگران در امور برق همدان یک

امور برق همدان یک، به مناســبت گرامیداشــت روز شــهید در مراســمی که به صــورت ویدئو 
کنفرانس با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد، از فرزندان شهید 

و ایثارگران این امور تجلیل بعمل آمد.

کاشت نهال در امور برق همدان یک

امور برق همدان یک، به مناسبت روز درختکاری و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان در مراسمی 
با حضور مدیر امور برق همدان یک نهالی به نیابت از شــهدا و به یاد شــهید »محســن فانوسی« 

کاشته شد.

برگزاری جشن عید مبعث در امور یک برق همدان

امور برق همدان یک، به مناســبت عید مبعث مراســم جشــنی با رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشــتی در نمازخانه این امور با سخنرانی حجت االسالم شــاکری با موضوعیت مقام و جایگاه 

پیامبر اسالم )ص( در جهان هستی برگزار شد.

برگزاری میز خدمت در حاشیه برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه همــدان
همدان

امور برق همدان یک، ذبیح هللا عواطف فاضلی مدیر امور یک برق همدان با اشاره به برگزاری 
میز خدمت در حاشیه نماز عبادی سیاسی جمعه همدان اظهار داشت: این برنامه با هدف آشنایی 
مردم با اپلیکیشــن »برق من« و طریقه نصب و استفاده از این اپلیکیشن در تلفن های همراه و 

همچنین آموزش الزم برای بکار بستن راهکارهایی در رابطه با مدیریت مصرف برق برگزار شد.
وی با اشاره به خدمات رسانی کارشناسان این امور در نیز خدمت گفت: توزیع کتابچه های »برق 

و بچه ها«، بروشورهای مدیریت مصرف و  اقالم تبلیغاتی نیز از دیگر برنامه های اجرایی بود.
گفتنی است؛ آیت هللا شعبانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز از غرفه میز 

خدمت امور یک برق همدان بازدید به عمل آورد.

حضور کارکنان امور برق همدان یک در عطر افشانی گلزار شهدا

به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، به مناسبت فرا رسیدن ایام هللا دهه مبارک فجر 
و پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی، مدیر امور یک برق همدان به همراه جمعی از همکاران این 

مجموعه در مراسم عطرافشانی گلزار شهدای شهر همدان شرکت کردند.

تجلیل از بانوان شاغل امور برق همدان یک به مناسبت روز زن

امــور برق همــدان یک، همزمــان با ســالروز  والدت با ســعادت حضرت فاطمه زهــرا )س( و 
بزرگداشــت مقام مادر و روز زن، در حاشیه جلسه ویدویی که به صورت زنده با حضور مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد، از بانوان پرتالش امور برق همدان یک توسط 

فاضلی مدیر این مجموعه تجلیل به عمل آمد.

آئین تکریم و معارفه رؤسای برق مریانج و قهاوند

به گزارش روابط عمومی، مدیر امور برق همدان یک در آیین تکریم و معارفه رؤســای برق 
مریانــج و قهاوند با اهدای لوح ســپاس ضمن تقدیر از زحمــات و تالش های آقای فرهادی 
رئیــس ســابق اداره برق مریانج و آقای ســرومیلی رئیــس اداره برق قهاونــد در طول مدت 
خدمت، رســیدن بــه دوران بازنشســتگی آنــان را تبریک گفــت و برای رؤســای جدید آرزوی 

موفقیت کرد.
در پایان این مراسم نیز عظیمی به عنوان رئیس اداره برق مریانج و عبدلی به عنوان رئیس 

اداره برق قهاوند معرفی شدند.

همدان

حضور کارکنان امور 1 در مراسم غبارروبی گلزار شهدا

بزرگداشت روز زن در امور 2

تالش کارکنان امور 1 در شرایط سخت

فعالیت کارکنان امور 2 در شرایط سخت

تشکیل حلقه صالحین در امور 1

غرس نهال در امور 1
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حضور امام جمعه تویسرکان در مدیریت توزیع برق این شهرستان
تویســرکان، به مناســبت ایام مبارک ماه رجب نماز جماعت ظهر و عصر با  امامت حجت 
االســالم مرتضی موحدی امام جمعــه تویســرکان در مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان 

اقامه شد.
وی ضمــن تبریک ایام مبــارک ماه رجب، با قدردانــی از زحمات شــبانه روزی کارکنان 
برق تویســرکان، پایداری شــبکه برق شهرســتان در بحران های ســخت جوی را ستودنی 

دانست.
در ادامه نیز رضا جلیلوند مدیر توزیع برق تویســرکان گزارشــی از عملکرد یک ساله برق 

ارائه کرد. تویسرکان 

تویسرکان

تقدیر از مدیریت و پرسنل امور برق همدان یک در زمینه کنترل و 
مدیریت بار زمستان

امور برق همدان یک، یوسفی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق به نمایندگی از مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان از مدیریت و پرسنل امور برق همدان بابت تالش و فعالیت های 
چشــمگیر و شبانه روزی آن واحد اجرایی در راستای پیشبرد اهداف عالیه شرکت در زمینه کنترل و 

مدیریت بار زمستان در سال جاری با اهداء لوح تقدیر کرد.

حضور کارکنان امور برق همدان یک
در آیین غبار روبی گلزار شهدای همدان

امور برق همدان یک، مدیریت و پرســنل این امور با حضور در مراسم غبارروبی و عطرافشانی 
گلزار شــهدای شــهر همدان به مناسبت روز شــهید بار دیگر با آرمان های امام )ره( و شهدا تجدید 

میثاق کردند.

zz:2zامور
دیدار مدیر امور 2 برق همدان با خانواده شهدا

امور دو برق همدان، به مناســبت روز شــهید، امیرحســین بختیاری مدیر امور 2 برق همدان با 
خانواده معظم شهدا دیدار و از ایشان قدردانی کرد.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن 
در مدیریت توزیع نیروی برق تویسرکان

تویســرکان، همزمــان بــا والدت حضرت فاطمــه الزهرا )س( در مراســمی بــا حضور رضا 
جلیلوند مدیر توزیع نیروی برق تویســرکان، ضمن اهدای لوح تقدیر از زحمات بانوان شاغل 

در این مدیریت قدردانی به عمل آمد.

کسب رتبه نخست برق تویسرکان در ارزیابی شاخص های انرژی 
توزیع نشده در استان همدان

بــه گزارش روابط عمومی، مدیریــت توزیع نیروی برق تویســرکان در ارزیابی 11 ماهه ابتدای 
ســال جاری در ارزیابی شــاخص های انرژی توزیع نشــده موفق به کســب رتبه اول در اســتان 

همدان شد.
در این ارزیابی که از شــاخص هایی نظیر تعداد کل  GPSهای نصب شــده، نرخ خاموشی 
بی برنامه، خاموشــی با برنامه، مدت زمان رفع خاموشــی شــبکه فشار متوســط و شبکه فشار 

ضعیف تشکیل شده، این مدیریت موفق به کسب رتبه برتر در استان همدان شد.
گفتنی اســت؛ مدیریت توزیع نیروی برق تویسرکان در طرح سیما دیگر شاخص مربوط به 

ارزیابی واحد بهره برداری نیز، موفق به کسب رتبه دوم در استان همدان شد.

کسب رتبه سوم مسابقات ورزشی بانوان شاغل در ادارات 
تویسرکان

تویســرکان؛ ســمیه مهرابزاده کارمند شاغل در برق تویسرکان در مســابقات دارت بانوان 
شــاغل ادارات شهرستان تویسرکان موفق به کسب رتبه سوم شــد. گفتنی است؛ سال گذشته 

نیز تیم طناب کشی برق تویسرکان موفق به کسب رتبه اول مسابقات شد.

مذاکره با واحدهای پر مصرف انرژی تویسرکان در خصوص تعدیل 
مصرف انرژی

تویســرکان، واحد مدیریــت مصرف توزیع نیروی برق شهرســتان تویســرکان بــا مراجعه 
حضوری به واحدهای پرمصرف شهرســتان تویســرکان بــه مذاکره با آنــان در خصوص ارائه 

راهکار در زمینه تعدیل انرژی مصرفی پرداخت.
در این جلســات راهکارهایی نظیر تبدیل سیســتم روشــنایی به سیســتم هوشــمند برای 
کاهش مصرف انرژی، عدم استفاده از ماشین آالت غیر ضروری در ساعت اوج مصرف، کاهش 

شیفت کاری و ساعات کاری و تغییر روزهای تعطیل از جمعه به دیگر روزها ارائه شد.

تویسرکان

غرس نهال در برق تویسرکان

تجلیل از فرزندان شهدا

افتتاح پروژه برق فریازان

تجلیل از فرزندان شهدا
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نشست صمیمی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر با 
کارکنان توزیع برق مالیر

مالیر، نشســت صمیمی کارکنان مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر با حضور فرمانده 
حوزه مقاومت بسيج شرکت توانير برگزار شد.

رضا شــیردره قائم مقــام مدیرعامــل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در این جلســه 
ضمــن تبریــک ایــام هللا دهه فجر انقــالب اســالمی و والدت حضــرت زهرا )س(، گزارشــی در 
خصوص عملکرد پایگاه مقاومت بسیج شــهید عباسپور مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان 

ارائه کرد. مالیر 
جانشــین فرمانده ســپاه ناحیه مالیر نیز در ادامه ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشــت: 
در شهرســتان مالیــر با وجــود فرماندار بســیجی و خدوم و رزمنــده دفاع مقدس، انســجام 
خوبی بین ادارات و بســیج وجود دارد و مدیر برق شهرســتان مالیر نیز جزء مدیران جهادی 
و انقالبی و بســیجی شهرســتان اســت که از طرف فرمانده ســپاه ناحیه مالیر از ایشان تشکر 

. می کنم
سرهنگ فارسی خاطرنشان کرد: اگر روحیه بسیجی سرآمد کارها قرار گیرد، هم مشکالت مردم 

و هم مشکالت بین ادارات حل می شود.
فرمانده حوزه مقاومت بســیج شرکت توانیر نیز در ادامه اظهار داشت: بنده شاهد همدلی در 
مجموعه برق استان همدان بین همکاران و دیگر ادارات و دستگاه ها بودم و شرکت توزیع برق با 

توجه به گستردگی زیاد شبکه ها خدمات خوبی ارائه می دهد.
مجتبي علیرضاپور گفت: رضایت مردم، رضایت نظام است و همه ما در این کار مسئول هستیم 

و باید وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.

مالیـــر

مالیر

بازدید و کنترل مصرف صنایع

حضور مدیر برق مالیر در شورای قشر و هیئت اندیشه ورز

دیدار مدیرعامل با فرماندار مالیر

بازدید مدیرعامل از برق مالیر

حضور کارکنان برق مالیر برای اهدای خون

دیدار مدیرعامل با امام جمعه مالیر

آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی مالیر

برگزاری نشست بصیرتی

دیدار مدیر برق مالیر با امام جمعه ازندریان

اهدای خون کارکنان توزیع برق مالیر به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی
مالیر، به مناســبت چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایران، تعــدادی از کارکنان 
توزیع برق مالیر در یک حرکت انسان دوســتانه و با هدف کمک به بیماران نیازمند خون در اداره 

کل انتقال خون مالیر حضور یافتند و خون خود را اهدا کردند.

دیدار مدیر توزیع برق مالیر با امام جمعه شهر ازندریان

مالیــر، به منظور پیوند با والیت در چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایران، رضا 
شــیردره قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر با امام جمعه شهر ازندریان 

دیدار کردند.
رضا شــیردره در این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان 

مالیر را ارائه کرد.
حجت االســالم محمد تقی ســیفی امام جمعه ازندریــان نیز با تبریک چهل و دومین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایران با اشــاره به حکومت اســالمی گفت: انقالب ما برگرفته از آرمان های 
امیرالمومنیــن علی )ع( اســت که یک تحــول معنوی در دنیــا آغاز کرده و یک انقالب تمدن ســاز 

خواهد شد و الگوی همه قرار خواهد گرفت.

دیدار مسئولین توزیع برق استان همدان با خانواده شهید 
»صفی خانی« در مالیر

مالیر، به مناســبت سالروز وفات حضرت ام البنین )س( و روز تکریم مادران و همسران شهدا، 
رضا شــیردره قائم مقــام مدیرعامل در توزیــع برق شهرســتان مالیر به همــراه عباس گودرزی 
مشــاور مدیرعامل در امــور منابع انســانی و امــور ایثارگران و واحــد حمیدی فرمانــده پایگاه 
مقاومت بســیج شــهید کاوه فروغی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با خانواده شهید 

»صفی خانی« دیدار و گفتگو کردند.
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تجلیل از بانوان شاغل در توزیع برق شهرستان نهاوند
نهاونــد، در زادروز میالد باســعادت یگانه بانــوی دو عالم حضرت فاطمه زهــرا)س( و روز 

گرامیداشــت مقام زن، مدیــر توزیع برق شهرســتان نهاوند از بانوان شــاغل در این مدیریت 

تجلیل کرد.

غباروبی گلزار مطهر شهداء توسط مدیریت و کارکنان توزیع برق نهاوند
نهاوند، مدیریت و کارکنان توزیع برق شهرســتان نهاوند به مناسبت دهه مبارک فجر گلزار 

شهدای نهاوند را غباروبی و عطرافشانی کردند.

برگزاری محفل انس با قرآن به مناسبت دهه مبارک فجر در 
توزیع برق نهاوند

نهاوند، به مناســبت ایام هللا دهه مبارک فجر محفل انس بــا قرآن کریم با حضور کارکنان 

توزیع برق شهرستان نهاوند در نمازخانه این مدیریت برگزار شد.

در این مراســم پس از قرآئت قرآن کریم توسط قاریان قرآن، آقای صفی هللا خرم آبادی 

از رزمنــدگان جبهه و جنــگ به ایراد ســخنرانی پرداختنــد و در پایان با ســخنرانی مذهبی 

حجت االســالم خزایی امــام جماعت توزیع بــرق نهاونــد و اقامه نماز جماعت مراســم به 

رسید. پایان 

نهاونــد

نهاونــد

سرکشی فرمانده بسیج توانیر از برق مالیر

نشست خبری مدیر برق نهاوند با خبرنگاران

بحران برف در نهاوند حضور دیر برق نهاوند در غبارروبی گلزار شهدا

اجرای مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه برق و تعدیل روشنایی 
معابر در مالیر

مالیر، رضا شیردره مدیر توزیع برق مالیر در آیین آغاز مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه برق که 
به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد، 
بیان داشت: مانور سراسری تعدیل و کاهش روشنایی معابر و اصالح ولتاژ شبکه برق همزمان با 

سراسر کشور در شهرستان مالیر در حال انجام است.
وی گفت: تعدیل و کاهش روشــنایی معابر و رفع ضعف ولتاژ در شهرســتان مالیر با حضور 22 

نفر در قالب هشت اکیپ عملیاتی و با 6 دستگاه خودرو انجام می شود.
مدیر توزیع برق مالیر بهســازی و اصالح شــبکه های فرسوده توزیع برق، اصالح و مدیریت 
انرژی شــبکه های روشــنایی معابــر، افزایش پایــداری و قابلیــت اطمینان شــبکه و افزایش 
میزان رضایتمندی مشــترکان را از مهمترین اهداف برگزاری این مانورها عنوان کرد و افزود: 
این مانور با رویکرد اصالح و تعدیل روشــنایی معابر و استانداردســازی ولتاژ مشترکین برق 
انجــام می شــود و منجر به ایجــاد ظرفیتی به عنوان نیــروگاه مجازی برق خواهــد بود و آثار 
مثبتــی در کاهش مصرف ســوخت گاز نیروگاه های تولید برق، در فصل ســرد ســال خواهد 

داشت.
وی یادآور شــد: بــا توجه به مانورهای جهادی که از اول ســال در برخــی خطوط انجام 
شــده اســت، خوشــبختانه با وجود بارش های شــدید پاییــزی خاموشــی های خیلی کمی 
داشــته ایم کــه این امــر نشــان دهنــده تاثیرگــذاری و مثمر بــودن تعمیــرات جهادی در 

است. شهرستان 

بررسی مشکالت برق روستاییان 
با حضور مسئولین شرکت توزیع برق استان همدان

مالیــر، در  راســتای ادامــه پیگیــری و رفع مســائل و مشــکالت مــردم، واحد حميدي مشــاور 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در امور مجلس شوراي اسالمي و رضا شیردره 
قائــم مقام مدیر عامل در توزیع برق شهرســتان مالیــر به همراه حجت االســالم احد آزادیخواه 
نماینده مردم شهرســتان مالیر در مجلس شورای اســالمی و جمعی از مدیران اجرایی شهرستان 
در تعدادی از روســتاهای بخش جوکار مالیر از جملــه الفاوت، منگاوی، ینگی کند و کمری حضور 

یافته و مشکالت روستاییان را بررسی کردند.
قائــم مقام مدیر عامــل در توزیع برق شهرســتان مالیر در این برنامه ضمن پاســخگویی به 
ســواالت مردم گفت: در طرح روســتاگردی کارهــای خوبی از جمله جابه جایی و اصالح شــبکه 
برق صورت گرفته اســت که نشــان از همت بلنــد و پیگیری خود اهالی بوده اســت و این جای 

تشکر دارد.

بازدید شبانه توزیع برق مالیر از شهرک های صنعتی و مراکز تجاری
مالیر، رضا شــیردره قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان مالیر به همراه تیم های مدیریت 
مصرف در زمان پیک مصرف از وضعیت روشنایی ادارات، شهرک های صنعتی، مراکز تجاری و معابر اصلی 

شهرستان مالیر بازدید کردند.
رضا شــیردره در حاشیه این بازدید گفت: در راســتای کنترل مصرف برق در پیک بار زمستان به 
تمامی ادارات، شهرک های صنعتی و مراکز تجاری شهرستان، پیامک های اطالع رسانی ارسال شده 
اســت و همچنین تیم های مدیریــت مصرف طی بازدید ضمــن ارائه آموزش، تذکرهــای الزم را به 

دستگاه های پرمصرف اعالم می کنند.
وی خواستار همکاری تمامی ادارات، شهرک های صنعتی، مراکز تجاری و همشهریان عزیز در افزایش 
بهره وری انرژی شد و تاکید کرد: با توجه به محدودیت های ایجاد شده در تامین سوخت نیروگاه های 

کشور، با اندکی کاهش مصرف انرژی، می توان کمک بزرگی به صنعت برق در حوزه تامین انرژی کرد.
مدیر توزیع برق شهرســتان مالیر در پایان ضمن تقدیر از همراهی و صبوری مشــترکین گفت: 
از مشــترکین خواهشمندیم امســال نیز همانند ســنوات گذشــته بیش از پیش  صنعت برق را با 

مدیریت کردن مصرف انرژی یاری کنند.
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تفقد و دلجویی توزیع برق کبودراهنگ از خانواده های تحت حمایت بهزستی
کبودراهنــگ، بــا حضور مدیــر توزیع برق و رئیــس بهزســتی شهرســتان از خانواده های تحت 

حمایت بهزستی شهرستان تفقد و دلجویی به عمل آمد.
علی همدانی مدیر توزیــع برق کبودراهنگ در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات امدادگران 

گفت: به فضل الهی امروز بهزستی در زمینه فقرزدایی گام های ارزنده ای برداشته است.

آماده باش مدیریت توزیع برق کبودراهنگ در شب چهارشنبه سوری

کبودراهنگ، مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ با اشاره به حضور پررنگ نیروهای این مدیریت 
در شب چهارشنبه آخر سال اظهار داشت:  نیرو های عملیاتی توزیع برق کبودراهنگ همچون سال های 

گذشته در کنار سایر ارگان ها، خود را برای خدمت رسانی به همشهریان آماده کرده است.
علی همدانی ادامه داد: نیروهای عملیاتی در قالب هشــت دستگاه خودرو و نیروی عملیاتی 

در این مراسم حضور دارند.

بارش برف و وزش باد موجب خسارت به شبکه های توزیع برق 
کبودراهنگ شد

کبودراهنگ، علی همدانی مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ در شورای ادارای که با حضور 
فرماندار و مســئولین ادارات در ســالن کنفرانس فرمانداری برگزار شــد گــزارش کاملی از بحران 
اخیر در حوزه برق را گزارش کرد و اظهار داشــت: بارش های ســنگین بــرف در بخش مرکزی و گل 
تپه، وزش بادهای شــدید،کوالک و طوفان موجب بروز خســارت هایی به پایه ها، ترانسفورماتور 

اختصاصی و شبکه های برق شهرستان شد.
وی بیان کرد: با توجه به آبگرفتگی و سســت شــدن پایه های برخی خطــوط، 20 پایه در بخش 

مرکزی شکسته و سقوط کردند.

کبودراهنگ
کسب رتبه برتر توسط پایگاه بسیج شهید »هاشمی« برق کبودراهنگ

کبودراهنگ، بر اســاس ارزیابی هــای صورت گرفته بین پایگاه های مقاومت ادارات شهرســتان 
کبودراهنگ پایگاه مقاومت شــهید »احمد هاشمی«، مدیریت توزیع برق کبودراهنگ بر وضعیت 

و عملکرد سال 1399 مفتخر به کسب عنوان موفق ترین پایگاه مقاومت بسیج شد.

حضور کارکنان توزیع برق کبودراهنگ در راهپیمایی 22 بهمن ماه

کبودراهنگ، آیین بزرگداشــت 22 بهمن ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایــران با حضور امام 
جمعه، فرماندار و خانواده معظم شهداء و مردم انقالبی و همیشه در صحنه با انجام برنامه های 

ویژه و رژه خودرویی و موتوری در شهرستان برگزار شد.

دیدار با خانواده شهید کرمی به مناسبت دهه مبارک فجر

کبودراهنگ، مدیر توزیع برق کبودراهنگ به همراه فرماندار، امام جمعه و رئیس بنیاد شهید از 
خانواده معظم شهید کرمی تجلیل کردند.

مهــدوی فرمانــدار کبودراهنگ با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و جانبــازان نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران افزود: این عزیزان با تاســی از ســیره و الگوه ائمه اطهار )ع( در راه حفظ و 

حراست از کیان ایران اسالمی در دوران دفاع مقدس و عصر از جان و مال خود گذشتند.
در پایان با هداء لوح سپاس از خانواده شهید کرمی تجلیل بعمل آمد.

تجلیل از بانوان شاغل در توزیع برق شهرستان کبودراهنگ

کبودراهنگ، به مناســبت والدت حضرت زهرا)س( و گرامیداشــت روز زن و مقام مادر از بانوان 
این مدیریت تجلیل به عمل آمد.

همدانــی مدیــر توزیع برق کبودراهنــگ در این مراســم ضمن تبریــک والدت حضرت فاطمه 
الزاهرا )س( اظهار داشــت: بانوان شــاغل در کنار وظیفه بزرگ مــادری و تعلیم و تربیت فرزندان 
توانســتند به خوبی در وظیفه شناســی و انجام امور محوله نیز عمل کنند. وی در پایان مراســم از 

زحمات بانوان شاغل این مجموعه با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل تجلیل کرد.

کبودراهنگ

فامنیندرگزین

دیدار مدیر برق کیودراهنگ با خانواده شهدا

سرکشی فرمانده بسیج ادارات استان از برق کبودراهنگ

سرکشی نماینده ستاد اقامه نماز استان از برق فامنین

بزرگداشت روز زن در برق کبودراهنگ

دیدار مدیرعامل با فرماندار کبودراهنگ

بازدید مدیرعامل از درگزین

بازید مدیرعامل از کبودراهنگ

دیدار مدیرعامل با امام جمعه کبودراهنگ

افتتاح پروژه برق در درگزین
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اجرای مانور سراسری اصالح مهار و رکالژ شبکه در رزن
رزن، عباس صفری مدیر توزیع برق رزن اظهار داشــت: مانور سراسری اصالح مهار و رکالژ شبکه 

با حضور 6 اکیپ اجرایی توزیع برق رزن برگزار شد.
وی بیان داشت: مانور سراســری اصالح مهارها ورکالژ پایه های کج شبکه توزیع برق شهرستان 
همزمان با سراسر کشور در سطح شهرستان رزن برگزار شد و اکیپ های اجرایی با انجام این مانور 

موفق به اصالح 16 مورد پایه شدند.

حضور کارکنان مدیریت توزیع برق رزن در راهپیمایی 22بهمن

رزن، مدیــر و کارکنــان توزیــع برق شهرســتان رزن همــگام با دیگر اقشــار جامعه و بــا رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی با حضور در راهپیمایی 22بهمن ضمن گرامیداشت این ایام خجسته، 
بــار دیگر با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کرده و یاد و خاطره روزهای 

پرشکوه پیروزی انقالب اسالمی را گرامی داشتند.

تجلیل از مقام روز زن در مدیریت توزیع برق رزن

رزن، به مناســبت روز والدت با ســعادت حضرت فاطمه زهــرا)س( و روز زن از کارکنان مدیریت 
توزیع برق رزن  تجلیل شد.

در حاشــیه جلســه ویدئو کنفرانس با مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، از 
کارکنان پرتالش زن در مدیریت توزیع برق رزن توسط عباس صفری مدیر توزیع برق رزن با اهداء 

لوح و شاخه گل تجلیل شد.

رزن:

دیدار مدیر توزیع برق کبودراهنگ با فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه

کبودراهنگ،  مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ با امیر ســرتیپ دوم خلبان رضا خدایی، 
فرمانده پایگاه سوم شکاری شــهید نوژه و ارشد نظامی آجا در استان و پرسنل خدوم و زحمتکش 

تحت امرشان به مناسبت روز نیروی هوایی دیدار کرد.

غبارروبی گلزار شهدا با حضور اعضاء پایگاه بسیج شهید هاشمی 
توزیع برق کبودراهنگ

کبودراهنگ، به منظور تجدید میثاق با آرمان های واالی معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی )ره( و شــهدای گرانقدر مراســمی با حضور امام جمعه، فرماندار، خانواده محترم شهداء و 
اعضاء پایگاه مقاومت بســیج شهید احمد هاشــمی توزیع برق کبودراهنگ در گلزار شهدای شهر 

کبودراهنگ برگزار شد و مزار شهدا غبارروبی و عطرافشانی شد.

تعویض 1010 دستگاه کنتور معیوب در شهرستان کبودراهنگ

کبودراهنــگ، علــی همدانی مدیر توزیع بــرق شهرســتان کبودراهنگ با اشــاره به تعویض 
یک هزار و 10 دســتگاه کنتور معیوب در شهرســتان کبودراهنگ اظهار داشت: هدف از تعویض 
کنتورهای معیوب در راســتای کاهــش تلفات و به منظور اصالح لــوازم اندازه گیری متقاضیان 
و تامین برق پایدار و مطمئن و رضایتمندی مشــترکین اســت. وی گفت: شناســایی و تعویض 
کنتورهــای معیوب امری مهم در صنعت برق اســت که به درســتی و به نحو احســن باید انجام 

شود.

بازدید سرزده معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کبودراهنگ از 
توزیع برق این شهرستان

کبودراهنگ، معاون سیاســی امنیتی فرماندار شهرستان کبودراهنگ به منظور بررسی عملکرد، 
در خصوص اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا به صورت سرزده از مدیریت 

توزیع برق کبودراهنگ بازدید کرد.
ابراهیــم دهقانی خــواه در بازدید از قســمت های مختلــف و نحوه ارائه خدمــات فنی به 
ارباب رجوع با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشــتی از عملکرد این مدیریت قدردانی کرد .

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری در محوطه توزیع برق کبودراهنگ

کبودراهنــگ، به مناســبت روز درختــکاری مدیــر توزیع بــرق کبودراهنگ به همــراه جمعی از 
کارکنان این مدیریت اقدام به کاشــت چند اصله نهال در محوطه اداره کردند.

علی همدانی مدیر توزیع برق کبودراهنگ در حاشــیه این مراســم گفت: روز درختکاری فرصت 
مغتنمی برای ترویج فرهنگ کاشــت درخت و جلوگیری از تخریب طبیعت اســت و هر یک از افراد 

جامعه در این هفته با کاشــت یک نهال می توانند در توســعه فضای ســبز و جلوگیری از فرسایش 
خاک سهیم باشند.

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت روز زن در توزیع 
برق کبودراهنگ

کبودراهنگ، مســابقات پینگ پنگ و دارت به مناسبت گرامیداشت روز زن و مقام مادر با رعایت 
اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی به میزبانی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ در سالن 

شهید »حاج قاسم سلیمانی« برگزار شد که در پایان مراسم از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.

برگزاری مالقات عمومی مدیرعامل توزیع برق استان همدان در کبودراهنگ

کبودراهنگ، مالقات چهره به چهره مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با ارباب 
رجوع و پرسنل توزیع برق کبودراهنگ در راستای رسیدگی به درخواست ها و مشکالت آنان برگزار شد.

شــیرزاد جمشیدی در این دیدار برای پیگیری و حل مشکالت ارباب رجوع و همکاران دستورات الزم را 

رزن

بهـــــار

تجلیل از خانواده شهدا

مانور پایش ادارات

بازدید مدیرعامل از برق رزن

دیدار مدیرعامل با فرماندار رزن

افتتاح پروژه های برق رسانی

دیدار مدیرعامل با امام جمعه رزن
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مدیــر دفتر تحقیقات شــرکت توزیع برق اســتان 
همدان گفت: در سال جاری پنج  پروژه تحقیقاتی که 
قراردادهای آنها منعقد شده است در حال اجرا بوده 
و چهــار پروژه دیگر نیــز در حال بررســی و در مرحله 

انعقاد قرارداد هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، علی احسان اشــرفی با اشاره به روند 
اجرای پروژه های تحقیقاتی اظهار داشت: پروژه های 
اولویت هــای  قالــب  در  شــده  انجــام  تحقیقاتــی 
تحقیقاتی مصوب از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر 
انجــام می شــوند و تا زمانی کــه به  مرحلــه اولویت 
مصوب برســد و پــس از آن به انعقاد قــرارداد منجر 
شــود از فیلترهای متعددی در شرکت و نهادهای باال 
دســتی می گذرد و پس از تاییــد در کمیته تحقیقات 

شرکت به مرحله اجرا در می آید. 
انجــام  کــه  تحقیقاتــی  پروژه هــای  افــزود:  وی 
می شــوند، شــاید به طــور مســتقیم با مشــترکین و 
مردم مرتبط نباشــد اما نتایج حاصل از انجام آنها در 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش انرژی توزیع 
نشــده، کاهش تلفات، ســرعت پاســخگویی و... به 
متقاضیان و مشــترکین ارتباط داشــته و شرکت را در 
ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر جهت رفاه حال مردم 

استان یاری می کند.
مدیر دفتــر تحقیقات شــرکت توزیع برق اســتان 
همدان عنــوان کرد: در ســال جــاری نیز ســه عنوان 
پروژه از سوی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اولویت بندی به منظــور ارائه به دبیرخانه همایش 

هفته پژوهش به عنوان کارگاه معرفی شد.
وی ادامــه داد: اولیــن اولویتــی کــه اعــالم شــده 
پــروژه تحقیقاتــی بــا عنــوان »جایابــی برقگیرهای 
چنــد محفظــه ای در فیدرهــای 20 کیلولــت واقع در 
مناطق کوهستانی اســتان همدان برای کاهش نرخ 
خاموشــی ها و خرابی تجهیزات« است که با دانشگاه 
صنعتی همــدان و با همکاری اســاتید انجام شــده و 
نتایج خوبی به دســت آمد، این پــروژه برای چگونگی 
نصب و بهره برداری این نوع برقگیرها به خصوص در 

نقاط کوهستانی کاربرد بسیاری خواهد داشت.
اشرفی ابراز داشــت: پروژه دیگری که معرفی شده 
با عنوان »بررســی عوامل موثــر در افزایش بهره وری 
دفاتر پیشــخوان دولت« اســت که از سوی معاونت 
مشترکین اعالم و با همکاری یک شرکت دانش بنیان 

انجام شده است.
وی یادآور شــد: ســومین پروژه ای که به دبیرخانه 
همایش معرفی شــد با عنــوان »مطالعــات بازآرایی 
شبکه توزیع شهر مالیر با هدف کاهش تلفات« است 

که با همکاری جهاد دانشگاهی همدان آغاز شد.
مدیر دفتــر تحقیقات شــرکت توزیع برق اســتان 
همدان با بیان اینکه نتایج ایــن پروژه ها بعد از اتمام 
در اختیــار واحدهای مرتبــط قرار گرفته و در ســمینار 
پروژه های پایان یافته شــرکت ارائه می شود، گفت: در 
مجموع این ســه پروژه با اعتباری بالغ بر 56 میلیون 

تومان اجرایی شده است.
وی با اشــاره به جایگاه شرکت توزیع برق در سطح 
کشــور در راســتای انجام پروژه هــای تحقیقاتی گفت: 
همواره فرآیند تحقیقات از ســوی وزارت نیرو، شــرکت 
توانیر و دبیرخانه تحقیقات مورد پایش و بررسی قرار 
گرفته و استان همدان از این حیث جایگاه مناسبی در 

بین شــرکت های توزیع دارد و پروژه های خوبی انجام 
داده است.

اشــرفی عنوان کرد: همچنین دو پروژه تحقیقاتی 
مربوط به اتوماسیون شبکه انجام شده است که منجر 
به تولید نمونه تجهیزات سخت افزاری مربوطه شده و 
از نظر شــرایط طراحی، قابلیت ها و قیمت تمام شده 

جزو پروژه های کاربردی و نمونه است.
وی با بیان اینکه شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان جزء اولین شــرکت هایی اســت که سیســتم 
اتوماســیون را به صورت بومی راه اندازی کرده اســت، 
یادآور شد: در این زمینه با توجه به شرایط اعالم شده 
در آیین نامه هــای مربوطــه و پروتکل هــای ارتباطی 
مدنظــر شــرکت توانیــر و وزارت نیــرو بــه خصوص 
DNP3 ، در حال اصــالح نرم افزار مربوطه با همکاری 

شرکت های دارای تاییدیه هستیم.
مدیر دفتــر تحقیقات شــرکت توزیع برق اســتان 
همــدان تصریح کــرد: در ســال جاری نیز پنــج  پروژه 
تحقیقاتی که قراردادهای آنها منعقد شــده اســت در 
حال اجرا بوده و چهار پروژه دیگر نیز در حال بررسی و 

در مرحله انعقاد قرارداد هستند.
وی اظهار داشت: برای قراردادهای در حال اجرا نیز 

قراردادهای نظارتی مربوطه با اساتید دانشگاه های 
سطح استان منعقد شده و در حال پیگیری است.

اشــرفی در پاســخ بــه این ســوال که چنــد درصد 
پروژه ها کاربردی اســت، گفت: پروژه هایی که تعریف 
می شــود از مشــکالت موجود در واحدهــای مختلف 
شــرکت منتج شــده و برای حل این مشــکالت انجام 
می شود و کتابخانه ای نیست و در انجام آنها از همکاری 
اساتید دانشگاه ها و محققینی اســتفاده می شود که 
تخصص هــای الزم و مرتبط با پروژه را داشــته و نتایج 
نهایی را با واحد کاربر به اشــتراک گذاشته و تا حصول 

نتیجه مورد نظر پیگیری های الزم صورت می گیرد.
وی در خصــوص حمایــت از ایده های نــو و خالق 
جوانان بیان کرد:  یک فرآیند در وزارت نیرو و شــرکت 
توانیر به نــام حمایت از پایان نامه های دانشــجویی 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تعریف شده است، که 
شــرکت های  تابعه را ملزم می کند از این پایان نامه ها 
حمایت و پشــتیبانی کند، که در این زمینه نیز شرکت 
توزیع نیــروی برق اســتان همدان تاکنون براســاس 
اولویت های مصوب و در راســتای آیین نامه مربوطه 
فعــال بــوده و از چندین پایان نامه دوره کارشناســی 

ارشد و دکترا حمایت کرده است.  
مدیر دفتــر تحقیقات شــرکت توزیع برق اســتان 
همدان تأکید کرد: شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان از تمــام ایده های نو و خالقی  کــه به نحوی با 
فعالیت های شــرکت مرتبــط بوده و بتواند پیشــبرد 
اهداف شرکت مؤثر باشد استقبال کرده و با تمام توان 

حمایت و همکاری می کند.
وی با اشــاره بــه اولویت هــای تحقیقاتی شــرکت 
توزیع نیــروی برق اســتان همدان گفت: بــا توجه به 
جهت گیری و رویکرد شرکت توانیر در بخش تحقیقات، 
بــه تولید نمونــه و انبوه تجهیــزات و لوازم مــورد نیاز 
صنعت برق، یکــی از اهداف اصلی تحقیقــات در این 
شــرکت پروژه هایی است که به تولید نمونه تجهیزات 
و لــوازم مــورد نیاز در شــبکه های توزیع منتج شــود و 
در راســتای تحقق این هــدف تالش کــرده از ایده ها، 
پروژه ها و نوآوری هایی که توســط مراکز دانشگاهی و 
پژوهشی، اساتید، محققین، شرکت های دانش بنیان 

و دانشجویان ارائه می شود حمایت و پشتیبانی کند. 
اشرفی با بیان اینکه اولویت های تحقیقاتی شرکت 
هر ســاله به صورت مکتوب به دانشــگاه های استان 
اعالم می شــود، گفــت: همچنین تمــام اولویت های 
مصوب در ســطح کشــور در پرتال  شــرکت های مادر 
تخصصی زیــر مجموعــه وزارت نیرو و بــه طور اخص 
اولویت های شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
نیز در پرتال شــرکت قرار داده شــده و قابل استفاده 

برای محققین است.

مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد

اجرای 5 پروژه تحقیقاتی در شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان
 از ایده های نو حمایت می کنیم

دیدار جمعی از کارکنان توزیع برق کبودراهنگ 
با امام جمعه شهرستان

جمعــی از مدیران دســتگاه های 
بــرق  توزیــع  کارکنــان  و  اجرایــی 
شهرســتان کبودراهنگ به مناسبت 
دهه فجر با امام جمعه شهرســتان 

دیدار کردند.
به گــزارش روابــط عمومی توزیع 
کبودراهنــگ،  شهرســتان  بــرق 
دســتگاه های  فرماندار،مدیــران 

اجرایی و اعضاء پایگاه مقاومت بســیج شهید هاشمی به مناســبت گرامیداشت دهه مبارک 
فجر با امام جمعه این شهرستان دیدار و تجدید میثاق کردند.

فرماندار شهرســتان کبودراهنگ در این دیدار گفت: آنچه امروز برای همگی اهمیت دارد حفظ 
وحدت و ارزش های نظام و دفاع از مقام والیت و حکومت اسالمی و خدمت صادقانه به مردم است.
مهــدوی گفت: به لطف خداوند و بــه برکت نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران در دهه 

فجر امسال پرونده برق و گازرسانی این شهرستان بسته می شود.
امام جمعه شهرســتان کبودراهنگ نیز افزود: زحمات مدیران و مســئولینی که در مبارزه با 

ویروس منحوس کرونا در این شهرستان تالش می کنند قابل تقدیر است.

مدیر امور 2 برق همدان خبر داد

اصالح و بهینه سازی 14500 متر شبکه فشار ضعیف

مدیر امــور 2 برق همدان گفت: در 
حوزه کاهش تلفات و افزایش ضریب 
ایمنی و پایداری شــبکه طی سال 99، 
14 هزار و 500 متر شبکه فشار ضعیف 

اصالح و بهینه سازی شد.
به گزارش روابــط عمومی امور 2 
بختیاری  امیرحســین  همدان،  برق 
با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده 
اظهار داشت: برای تامین روشنایی 
معابر در نقاط شــهری  در سال 99، 

2 هزار متر شبکه روشنایی و 230 دستگاه چراغ نصب شد.
وی افزود: همچنین در راســتای تامین برق متقاضیان جدید شــهری و روستایی نیز 9 هزار 

متر شبکه فشار ضعیف و 2 هزار و 800 دستگاه لوازم اندازه گیری نصب شده است.
مدیــر امور 2 برق همدان یادآور شــد: در  حــوزه کاهش تلفات و افزایــش ضریب ایمنی و 

پایداری شبکه 14 هزار و 500 متر شبکه فشار ضعیف اصالح و بهینه سازی شد.
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تقدیرات

آقــای قدرت اله ولدی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان مالیر در 
لوح هایــی جداگانه به پــاس ارج نهــادن به تالش های بی شــائبه در راســتای کار 
گروهی و انجام اقدامات اضطراری در بحران بهمن و اســفند ماه شهرستان مالیر از 

مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی و اجرایی تقدیر کرد.

zz:همدانzاستانzبرقzتوزیعzشرکتzعاملzمدیرz،جمشیدیzشیرزادzمهندس
حجت االسالم حسین قرنفلی، سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به پاس 
مســاعی در برنامه های فرهنگی و اقامه نماز در ســال 1398 و کسب رتبه شایسته 

تقدیر ویژه در میان استان های کشور 
آقای سیدسعید شاهرخی، اســتاندار همدان در لوح هایی جداگانه بابت کسب 
مقام هــای برتــر متوالــی در جشــنواره ها و ارزیابی هــای گوناگون اســتانی و ملی؛ 
مشــارکت در دســتیابی و تحقق اهداف ســند راهبردی و برنامه عملیاتی اســتان، 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و مصوبات شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان؛ 
زحمــات و فعالیت هــای ارزشــمند در کارگروه تســهیل و رفع موانعتولیــد و کمیته 
طرح های مهم و اثرگذار استان؛ همکاری مجدانه در شورای فنی استان و ارتقاء کمی 

و کیفی پروژه های عمرانی، 
آقایان حســن لطفی، نماینده مــردم شهرســتان های رزن و درگزین در مجلس 
شــورای اســالمی و مصطفی آزادبخت، معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همــدان در لوح هایــی جداگانه به پاس اســتقرار مدیریــت توزیع نیــروی برق در 
شهرســتان درگزین و سرمایه گذاری های الزم در این راستا و پیشرفت قابل تحسین 

در امر ایجاد زیرساخت های شبکه برق در راستای خدمت رسانی به مردم
آقای حســن لطفی، نماینــده مردم شهرســتان های رزن و درگزیــن در مجلس 
شورای اســالمی بابت خدمات ارزشــمند و مدیریت با برنامه و تالش های صادقانه 

در کسب و تحقق اهداف متعالی
حجت االســالم عباســعلی مغیثی نیــا، امام جمعــه نهاوند و آقای مــراد ناصری، 
فرمانــدار شهرســتان نهاوند بــرای انجام اقدامات ویــژه در حوزه صنعــت برق در 

شهرستان نهاوند
حجت االسالم محمدتقی سیفی، امام جمعه ازندریان جهت تالش های ارزشمند و 

همکاری صمیمانه در رفع خاموشی های معابر شهر ازندریان

zz:محرمانهzامورzوzحراستzدفترzمدیرz،معراجیzسیدرضوان
آقایان اصغر مبشــری، مدیر حراســت کل اســتان همــدان و علی نظــری زاده، 
رئیس شورای هماهنگی حراســت های صنعت آب و برق استان همدان برای تالش  
مجاهدانه و بی شــالئبه در پویایی، تعالی و کســب عنوان عالی شــورای هماهنگی 
حراســت های صنعــت آب و بــرق اســتان همــدان در بیــن شــوراهای هماهنگی 

حراست های صنعت آب و برق سراسر کشور

zz:مایرzبرقzتوزیعzمدیرz،شیردرهzرضا
حجت االسالم احد آزادیخواه، نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی بابت 

تالش ها و زحمات ارزشمند و صادقانه در زمینه پیشرفت و آبادانی شهرستان مالیر
حجت االسالم محمدتقی سیفی، امام جمعه ازندریان جهت تالش های ارزشمند و 

همکاری صمیمانه در رفع خاموشی های معابر شهر ازندریان
آقایان حجت یارمحمد، شــهردار زنگنه و محمد فارسی بخشدار زند برای زحمات 

موثر در ارائه خدمات به همشهریان و روستاییان عزیز و رفع محرومیت بخش زند

zz:اسدآبادzبرقzتوزیعzمدیرz،عاشورzمرادیzنورالدین
آقای کیومرث ســرمدی، نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اســالمی به 
پاس خدمات صادقانه، تالش ها و مســاعدت های بی دریغ در تعامل و مشارکت با 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

zz:بهارzبرقzتوزیعzمدیرz،مقدمzبالیzمازیار
آقــای احســان قنبــری، فرمانــدار و رئیس ســتاد صیانــت از حقوق شــهروندی 
شهرســتان بهار به پاس تالش و پیگیری ها در اجرای مصوبات، دســتورالعمل ها و 
سیاست های ستاد صیانت از حقوق شهروندی و کسب رتبه دستگاه برتر شهرستان 
در این حوزه و تالش های صادقانه در جلســات کمیســیون پیشــگیری و مقابله با 

سرقت شهرستان بهار 

zz:فامنینzبرقzتوزیعzمدیرz،جانیzشیخیzسیدقاسم
حجت االسالم حسنی حلم، رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان به پاس اهتمام 
و تالش های مجدانه در پیشــبرد اهداف شورای فرهنگی شــرکت و توسعه و ترویج 

فرهنگ نورانی نماز

معرفی کارکنان نمونه شرکت توزیع برق استان همدان

اپراتور نمونه 

جناب آقای رضا طالبی
از امور برق همدان یک

اپراتور نمونه 

  جناب آقای مهدی قهرمانی

از امور دیسپاچینگ و فوریت های برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

چاپ خاطرات ایثارگران شرکت توزیع برق 
استان همدان در کتابچه »حدیث ایثار« 

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همدان 
گفت: خاطــرات رزمنــدگان و ایثارگران شــرکت جمع آوری 
شــده و در قالب کتابچه »حدیث ایثــار« در 5 جلد به چاپ 

رسیده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی در نشست صمیمی با 
فرزندان شــهدا و خادمین نماز شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان همدان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا اظهار داشــت: ایثارگران شاغل در این 
شرکت 47 نفر شــامل فرزند شهید، جانباز، فرزند جانباز و 

رزمندگان هستند.
وی با بیان اینکه 116 نفر بازنشسته ایثارگر داریم، افزود: 
در مجمــوع 163 نفر ایثارگر و پنج شــهید همــکار داریم که 

حضور آنان مایه خیر و برکت برای شرکت است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همدان 
تصریح کرد: در حوزه امور ایثارگران تمام دســتورالعمل ها 
و ضوابط مرتبط با ایثارگران در شــرکت بــه خوبی اجرایی 

شده است.
وی با اشــاره به برنامه های فرهنگی انجام شده در این 
حوزه نیز عنوان کرد: تکریم و سرکشــی از خانواده شهدای 
دفاع مقدس، مدافع حرم و شــهدای سالمت و دلجویی از 
خانواده آنان به صورت مستمر در اولویت برنامه ها بوده 

و انجام شده است.
جمشیدی یادآور شد: در زمینه تولید محتوا نیز خاطرات 
رزمنــدگان و ایثارگران شــرکت جمع آوری شــده و در قالب 

کتابچه »حدیث ایثار« در 5 جلد به چاپ رسیده است.
وی عنوان کرد: با مشــارکت حوزه امور ایثارگران، پایگاه 
مقاومــت بســیج و روابط عمومــی و با کار جمعــی و فکری 
اقدامات خوب و شایسته ای انجام شده که کسب رتبه های 
برتر استانی و کشوری در حوزه های مختلف فرهنگی، نماز، 

بسیج، حراست و ... نشان از این امر دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با 
اشــاره به غرس نهال به نیابت از شــهدا در محوطه شرکت 
عنوان کــرد: از اقدامــات اخیری کــه انجام شــد جمع آوری 
کمک ها و اقالم اهدایی کارکنان به زلزله زدگان ســی سخت 

بود که در قالب یک کامیون برای هم وطنان ارسال شد.

zzzوzوحدتz،پذیریzمســئولیتzآورzپیامzشــهداzرســمz
اخاصzدرzجامعهzاست

رئیس ســتاد اقامه نماز استان همدان نیز در این مراسم 
ضمن تبریک ایام و تقدیر از زحمات شــرکت و گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا به ویژه شــهید »ســلیمانی« و شهدای 
منتسب به شرکت برق اظهار داشت: ما هر چه داریم از نام 

و یاد شهدا و از رسم شهدا است.
حجت االسالم سید مرتضی حسنی حلم افزود: اگر عزت و 
آرامشــی داریم و جامعه ما از امنیت مناسبی برخوردار است 
و رشدی را مشاهده می کنیم همه ازآن شهدا است، شهدایی 
که با تمسک به اهداف بعثت پیامبر)ص( و سید الشهدا)ع( 

جان خود را در طبق اخالص گذاشتند.
وی افزود: بر ما فرض اســت که نام و یاد شــهدا و رســم 
شــهدا را که پیام آور مســئولیت پذیری، وحدت و اخالص در 

جامعه است، گرامی و زنده بداریم و قدردان آنان باشیم.
رئیس ســتاد اقامه نماز استان همدان با بیان اینکه رسم 
شهدا توجه به نماز بود، تصریح کرد: نماز می تواند جامعه 
ما را از اختالالت روحی و روانــی در امان بدارد بنابراین باید 
نمازی شــویم و اخالق و رفتار و کردار و ارتباط ما با دیگران و 

بیان ما همه نمازی شود.
در پایــان این مراســم ضمــن تقدیر از فرزندان شــهدا و 
جانبازان، از امام جماعت و مدیر نمونه و خادمین و فعاالن 

نماز شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تجلیل شد.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان از اجــرای چهارمیــن مانور سراســری 
بــا حضور 70 اکیــپ عملیاتی با هــدف تعدیل 
روشــنایی معابر و مقابله با دستگاه های رمزارز 
غیرمجاز همزمان با سراســر کشــور در اســتان 

همدان خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشیدی 
در جمــع خبرنــگاران اظهار داشــت: چهارمین 
اقدام فراگیر سراسری با هدف تعدیل و تنظیم 
روشــنایی معابر و مقابله با دستگاه های رمزارز 
غیرمجاز همزمان با سراســر کشور 30 بهمن و 

یکم اسفند ماه در استان همدان برگزار شد.
وی با اشــاره به محورهای ایــن مانور افزود: 
درمیــان  یــک  فهــام،  کنتورهــای  از  اســتفاده 
کــردن چراغ هــای روشــنایی معابــر، مقابلــه 
بــا دســتگاه های رمــز ارز غیرمجــاز و توســعه 
بکارگیری نرم افزار »برق من« در اخذ گزارشات 
مردمی از محورهای اجــرای این مانور  جهادی 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان عنوان کرد: این مانور با هدف مهندسی 
مجــدد روشــنایی معابر و بهینه ســازی مصرف 

انرژی روشنایی معابر در دستور کار قرار گرفت.
و  پرســنل  آمادگــی  ســطح  افزایــش  وی 
پیشــگیری  عملیاتــی،  تیم هــای  هماهنگــی 
اســتخراج کنندگان  توســط  انــرژی  ســرقت  از 
خدمــات  ارتقــاء  و  دیجیتــال  ارز  غیرمجــاز 
غیرحضــوری در راســتای رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و سهولت ارائه خدمات به مشترکین 

را از دیگر اهداف این مانور برشمرد.

zzzمانــورzدرzعملیاتــیzاکیــپ z70zحضــور
سراسری

جمشــیدی بــا اشــاره بــه حضــور 70 اکیپ 
عملیاتــی در این مانــور ابراز داشــت: 175 نفر 
نیروی انســانی، 100 دســتگاه خودروی ســبک 
و 15 دســتگاه خــودروی باالبــر نیــز در مانــور 
تعدیــل و تنظیم روشــنایی معابــر و مقابله با 

دستگاه های رمزارز غیرمجاز شرکت دارند.
وی بــا اشــاره به تعــداد چراغ هــای تعدیل 
شــده یــادآور شــد: تاکنــون 38 هــزار و 295 
حباب المپ با متوسط توان 187 وات تعدیل و 
میزان7.17 مگاوات کاهش دیماند داشته ایم. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان عنوان کرد: شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان همدان ظرفیت تعدیل 7 هزار دستگاه 

چــراغ معابر با حــدود یک مــگاوات را نیز دارا 
است که تا  15 اسفند ماه اجرایی می شود.

وی بــا اشــاره به بخش هــای اجرایــی مانور 
سراســری 30 بهمــن و یکم اســفند مــاه اظهار 
روشــنایی  مصرف  کاهــش  بخش  در  داشــت: 
معابر، بازدید و جلب همکاری یک هزار و 305 
مشــترک تجــاری به منظــور مدیریــت مصرف 
انرژی و تعدیل روشــنایی با بــرآورد انرژی 413 

کیلووات ساعت انجام می شود.
جمشــیدی تصریح کــرد: تعدیل روشــنایی 
700 دســتگاه چراغ معابر بــا میانگین مصرف 
125 وات با برآورد انرژی یک هزار و 50 کیلووات 
ساعت و تعدیل روشنایی پارک ها و میادین به 
تعداد 708 دســتگاه چراغ با میانگین مصرف 
150 وات بــا بــرآورد انــرژی یــک هــزار و 274 
کیلووات ســاعت نیز از دیگــر اقدامات اجرایی 

طی این مانور سراسری در استان است.
وی با اشــاره به تنظیم ساعت نجومی گفت: 
در ایــن راســتا از نیمــه بهمــن مــاه بــا تنظیم 

ســاعت های نجومی مبادرت به کنترل عملکرد 
آنها بــا نیم ســاعت تأخیر در روشــن شــدن و 
نیم ســاعت تعجیــل در خاموشــی، پیش بینی 
می شود حدود 5 مگاوات ساعت کاهش انرژی 

اعمال شود. 

zzzدیجیتالzارزzغیرمجازzمزرعهz62zکشــف
درzاستانzهمدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان افزود: از یکم دی ماه در زمینه کشــف 
رمــز ارزهای دیجتــال غیرمجاز از ابتدای ســال 
جاری 62 مزرعه کشــف داشته ایم که 15 مزرعه 

آن از دی ماه امسال کشف شده است.
وی از کشــف و جمــع آوری یک هــزار و 403 
ماینر غیرمجاز طی ســال جاری خبر داد و ابراز 
داشــت: از این تعداد 270 ماینــر غیرمجاز طی 
دی ماه کشــف شــد که کشــف این ماینرها 4 
میلیــون و 805 هــزار و 961 کیلووات ســاعت 
کســر مصرف با مبلغ برآورد انرژی 35 میلیارد 
و 32 میلیــون و 826 هــزار و 814 ریــال در پی 

داشت.
جمشیدی با اشاره به 23 هزار و 73 مشترک 
بــرق  مشــترکین  درصــد   3.1 معــادل  فعــال 
اســتان در اپلیکیشــن »برق من« گفت: تعداد 
درخواســت های مردمی دریافت شده از طریق 
اپلیکیشــن »برق من« از یکم آذر ماه تاکنون 11 
هزار و 967 درخواست در بخش مشترکین و 2 
هزار و 229 درخواســت در بخــش بهره برداری 

بوده است.
وی عنــوان کرد: در راســتای فرهنگ ســازی 
استفاده از »برق من« نیز 10 مورد خبر تولیدی 

و نشــر آن در بیــش از 35 خبرگزاری و نشــریه، 
رادیــو و تلویزیــون و فضــای مجــازی، پخــش 
در  موشــن گرافی   و  کلیــپ  تیــزر،  زیرنویــس، 
ســاعات پر بازدید از صدا و سیمای مرکز استان 
همــدان و پخــش آنونس هــا و اطالعیه هــای 
رادیویی به صــورت روزانه و  مســتمر از رادیوی 

همدان صورت گرفته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان تبلیغات محیطی از طریق بیلبوردهای 
تبلیغاتی، تلویزیون های شهری و ایستگاه های 
اتوبــوس، انتشــار 174 آگهی طراحی شــده در 
نشــریات محلی پر تیراژ، انتشــار GIF  با شــعار 

مرتبط در ســایت های پر بازدید خبری، انتشار 
اطالعیه هــا، اینفوگرافی هــا و کلیپ های »برق 
من« در فضاهای مجــازی پر مخاطب و حضور 
در برنامه های خبری در خصوص لزوم رعایت 
مدیریت مصرف بــرق و گاز را از دیگر اقدامات 
برای فرهنگ ســازی مدیریت مصرف در فصل 
زمستان و اطالع رســانی اپلیکیشن »برق من« 

برشمرد.
وی با اشاره به ارسال پیامک برای مشترکین 
و همــکاران به تعداد بیــش از 600 هزار پیامک 
در راستای مدیریت بار زمستانی و عقد قرارداد 
با مخابــرات برای ارســال پیام هــای صوتی به 
مشــترکین تلفن ثابــت و همراه عنــوان کرد: 
مکاتبه با ادارات و اســتانداری و پایش مصرف 
برق ادارات به صورت مســتمر از طریق سیستم 
بیلینــگ و بازرســی شــبانه اکیپ های بســیج و 
بهره بــرداری نیــز از فعالیت هــای انجام شــده 

برای مدیریت باز زمستان بوده است. 
جمشــیدی بیان کرد: با برگــزاری مانور طی 

2 روز در 30 بهمــن و یکم اســفند ماه نیز عالوه 
بر سرکشــی، کنتــرل و بازرســی مشــترکین در 
مصرف مشکوک به اســتفاده برای استخراج ارز 
دیجیتــال پیش بینــی می شــود در مجموع 1.2 
مگاوات بــا برنامه هــای فوق کاهــش مصرف 

داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن طــی روز 
گذشــته وزش بــاد بــا ســرعت 90 کیلومتر در 
ســاعت و بارش باران و برف که همچنان ادامه 
دارد موجــب قطعی برق در چند روســتا شــد، 
که همکاران و اکیپ هــای عملیاتی ما عالوه بر 

اجرای مانور به رفع قطعی  آنها پرداختند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

اجرای چهارمین مانور سراسری برق
با حضور 70 اکیپ عملیاتی در استان همدان
کشف 62 مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال در استان همدان
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از احــداث و اصــالح 17 کیلومتر شــبکه 
توزیع برق با کابل خودنگهدار و جمع آوری 11 هزار 
کیلوگرم ســیم مســی در این راســتا در شهرستان 

کبودراهنگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشیدی در بازدید 
از توزیــع بــرق شهرســتان کبودراهنــگ بــا بیان 
اینکــه کبودراهنــگ یک پنجم وســعت اســتان را 
شــامل می شــود، اظهار داشــت:  130 روســتا در 
این شهرســتان وجود دارد که با توجه به وسعت 
و پراکندگــی جمعیــت در روســتاها، 70 درصــد 
روستایی  کبودراهنگ  شهرســتان  برق  مشترکین 

هستند.
وی بــا بیان اینکــه بیــش از 50 درصد مصرف 
انرژی در بخش کشــاورزی این شهرســتان است، 
گفت: با توجه به این امر، بخش کشــاورزی حائز 
اهمیت بــوده و با توجــه به اقلیــم جغرافیایی و 
مولد بودن این شهرســتان، حفظ انرژی پایدار و 

مستمر هدف اصلی شرکت توزیع است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در 
امســال  کــرد:  عنــوان  کبودراهنــگ  شهرســتان 
حدود 17 کیلومتر احداث و اصالح شبکه با کابل 
خودنگهــدار انجام شــده که در این راســتا 11 هزار 

کیلوگرم سیم مسی جمع آوری شده است.
وی بــا بیان اینکه از ســال 92 بــرای طرح های 
شهرســتان  در  تومــان  میلیــارد   10 روســتایی 
کبودراهنگ هزینه شــده است، افزود: با توجه به 
شــرایط موجود زیرساخت های شــهرک صنعتی 
ویان از نظر تأمین برق به طور کامل فراهم بوده 
و هیچ مشــکلی برای جــذب ســرمایه گذار، رونق 

تولید و توسعه صنعتی در این بخش نداریم.
جمشــیدی بــا اشــاره بــه پروژه هــای اجرایی 
پیش بینــی شــده ابــراز داشــت: از جملــه ایــن 
پروژه هــا، فیدرگیــری جدیــد از پســت ایده لو به 
منظور کاهــش طول فیدرها و رفــع ضعف ولتاژ 

بخشی از منطقه است.

وی عنــوان کــرد: در نظر داریم در ســال 1400 
حدود 20 کیلومتر کابل خودنگهدار به شهرستان 
تخصیص دهیم تا نسبت به جمع آوری شبکه های 
ســیمی در راســتای کاهــش خطــر و جلوگیری از 

سرقت و برای پایداری شبکه اقدام شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریح کرد: از دیگر اقدامات در دســت 
اجــرا برگــزاری مناقصات بــه صــورت متمرکز در 
جنوب، شــمال و مرکز اســتان و واگذاری پروژ ه ها 
به صورت نیم کلیــد به پیمانکاران اســت تا توان 

پیمانکاری در منطقه را افزایش دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد شــاخص محــور و 
هماهنگ عمــل کنیم، گفت: با تــالش و زحمات 
همکاران توانســتیم در کاهش پیک بار تابستان 
و وصول مطالبات جزء شــرکت های برتر کشــور 
باشیم و همچنین در استان نیز جزو دستگاه های 
برتر هســتیم که امید است این روند ادامه داشته 

باشد.
جمشــیدی بــا تأکیــد بــر اســتفاده از نظرات 
تمامی کارشناســان عنــوان کرد: انتقــال نظرات 
جمع بندی شــده و مشــورتی به رده های مختلف 
شــرکت و دریافت بازخورد تفکــر آنان باعث ارائه 
بهترین راهکارها در راســتای بهبود شــاخص ها 

خواهد بود.
وی بــا تأکیــد بــر حضــور میدانی مدیــران در 
منطقه ابراز داشت: این امر باعث شناخت دقیق 
آنها از شــبکه و تجهیزات خواهد شــد کــه امکان 
اجــرای ســریع، صحیح و اصــالح کامــل را در پی 

خواهد داشت.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان افــزود: موضــوع اصلــی کــه در حــال 
حاضــر بر آن تأکید می شــود مدیریت انرژی و بار 
زمســتانی اســت که بایــد در حوزه هــای کاهش 
تلفات و جمــع آوری ماینرهــا، برق های غیرمجاز 
و  دســتکاری لوازم اندازه گیری، کاهش روشنایی 

معابر شهری و جاده ای و... اهتمام ویژه داشت.
وی با اشــاره به ضــرورت مدیریــت مصرف در 
فصل زمســتان عنــوان کرد: با توجه به وســعت 

شهرســتان کبودراهنگ هــدف اصلی مــا کنترل 
انرژی با خاموش کردن بخشــی از معابر و تعدیل 
مصــرف صنایــع اســت، بــه گونــه ای که نیــاز به 
خاموشــی مشــترکین خانگی ایجاد نشود و همه 
باید همت کنیم که این برهه سخت را با همکاری 

و مشارکت پشت سر بگذاریم.
جمشــیدی با تأکید بر حفاظت از تأسیســات 
و تجهیــزات برقــی خاطرنشــان کــرد: بــا توجه 
بــه افزایش ســرقت  ســیم های بــرق و  تجهیزات 
شــبکه ای در روســتاها، بایــد اطــالع رســانی به 
دهیاری هــا و شــوراهای اســالمی روســتاها برای 
هوشــیاری و مراقبت از شــبکه در دســتور کار قرار 

گیرد و به طور جدی پیگیری شود.
وی در ادامه بــا تأکید بر ارائه مطلوب خدمات 
غیرحضــوری گفــت: یکــی دیگــر از اهــداف مــا 
اطالع رســانی اپلیکیشــن »برق من« در راســتای 

ارائه خدمات غیرحضوری است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیان اینکه صرفه جویــی انرژی وظیفه 
همگانــی اســت، اضافه کــرد: متعهد می شــویم 
که در راســتای آگاهســازی و اطالع رسانی عموم، 

اقدامات الزم را انجام دهیم.
در پایــان نیز مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان با امــام جمعــه و فرماندار 
شهرستان کبودراهنگ دیدار و گزارشی از اقدامات 

اجرایی شرکت ارائه کرد.
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احداث و اصالح 17 کیلومتر شبکه با کابل
خودنگهدار در کبودراهنگ
 جمع  آوری 11 هزار کیلوگرم سیم مسی در کبودراهنگ

انتصابات سه معاونت جدید 
در شرکت توزیع نیروی برق 

استان همدان 
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی بــرق اســتان همــدان، طــی احکامی 
جمشــیدی،  مهنــدس  ســوی  از  جداگانــه 
مدیرعامــل این شــرکت، ایــرج والیــزاده به 
عنوان معــاون فروش و خدمات مشــترکین، 
فریبرز امیــدی به عنوان معــاون برنامه ریزی 
و بودجــه و واحــد حمیدی به عنــوان معاون 
منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان منصوب شدند.
گفتنــی اســت؛ آقایــان ســعید فریدونــی 
معاون ســابق فروش و خدمات مشــترکین، 
سیدمحمود تربتی معاون سابق برنامه ریزی 
و بودجه و رضا الماســی معاون ســابق منابع 
انســانی این شــرکت به افتخار بازنشســتگی 

نایل آمدند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی 
»قرآن و امام مهدی )عج(« 

ویژه کارکنان 
دستگاه های اجرایی

امــام  و  »قــرآن  کتابخوانــی  مســابقه 
مهدی)عج(« ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی 
و خانواده هــای آنان به همــت بنیاد فرهنگی 
حضــرت مهدی موعــود )عج( اســتان همدان 
با همــکاری شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان و ستاد اقامه نماز برگزار می شود.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
مســابقه  همــدان،  اســتان  بــرق  نیــروی 
کتابخوانــی »قــرآن و امــام مهدی)عــج(« به 
همت بنیاد فرهنگی حضــرت مهدی موعود 
)عج( استان همدان با همکاری شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان و ستاد اقامه نماز 

برگزار می شود.
بــا  کتابخوانــی  مســابقه  از  دوره  ایــن 
عنــوان »قــرآن و امــام مهدی)عــج(« تالیف 
کارکنــان  ویــژه  قرائتــی  حجت االســالم 
دســتگاه های اجرایی و خانواده های آنان در 

استان برگزار می شود.
عالقمنــدان می تواننــد جهت شــرکت در 
مسابقه پاسخ صحیح ســواالت را تا 22 بهمن 
ماه 99 به صورت یک عدد 12 رقمی به شماره 

1000032521874 پیامک کنند.

خبـــــر
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

برق تمام روستاهای شهرستان مالیر وصل است
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
گفت: با تالش شبانه روزی و با تعویض بیش از 50 اصله 
تیر و چهار دستگاه ترانسفورماتور، برق تمام روستاها و 

مناطق صعب العبور شهرستان مالیر وصل شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان همــدان، شــیرزاد جمشــیدی با اشــاره به وزش 
تندباد با ســرعت 90 تــا 120 کیلومتر در اســتان و بارش 
برف سنگین در برخی از مناطق اظهار داشت: در پی این 
شــرایط جوی از روز پنجشنبه 30 بهمن ماه، 68 روستا در 

استان دچار قطعی شدند.
وی افــزود: با حضور به موقــع و تالش جهادی نیروها 
تا ســاعت 7 بعدازظهر همان روز بیشتر روستاها برق دار 
شــدند و 9 روســتا به علت صعــب العبور بــودن و عدم 
دسترســی به شبکه  های توزیع و برودت هوا بی برق باقی 

ماند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 

عنــوان کرد: تا پایان روز پنجشــنبه 30 بهمن ماه نیز دو 
روستا از طریق ژنراتور و یک روستای دیگر با مانور شبکه 

برق دار شدند.
وی بــا اشــاره به خســارت وارده به شــبکه های توزیع 
ادامه داد: شــدت آســیب در شــبکه های برق شهرستان 
مالیر از ســایر نقاط استان بیشــتر بود که عمدتاً شامل 

سقوط ترانسفورماتور و شکستگی تیر بود.
جمشیدی یادآور شد: با تشــکیل 40 اکیپ مجهز و با 
کمــک ادوات ســنگین راهداری و ماشــین های کمک دار 
ادارات شهرستان مالیر و با بیش از پنج دستگاه جرثقیل 
سنگین و سبک، سه دســتگاه باالبر و دو دستگاه بلدوزر 

برای بازگشایی معابر اقدام شد.
وی ضمن تقدیــر از صبوری مردم خاطرنشــان کرد: 
در نهایت با تالش شــبانه روزی و بــا تعویض بیش از 50 
اصله تیر و چهار دستگاه ترانسفورماتور تمام روستاها و 

مناطق صعب العبور این شهرستان نیز برق دار شدند. 

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: برنامه ریزی و تعمیرات شــبکه های 
توزیــع در خصوص رفع ضعــف ولتاژها و کاهش 
خاموشــی ها بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه تأثیر 

حداکثری و بلندمدت را شامل شود.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی در بازدید از 
مدیریت توزیع برق شهرســتان رزن اظهار داشت: 
در ســال جاری معادل 8 میلیــارد تومان در بخش 
سرمایه ای اعتبار در اختیار توزیع برق رزن قرار داده 
شده که تاکنون 75 درصد جذب داشته و امید است 

تا پایان سال تمام اعتبارات ابالغی جذب شود.
وی بــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد روســتاهای در 
شهرســتان رزن و میــزان پراکندگی آنهــا گفت: در 
بخــش اعتبــارات عــوارض روســتایی از ســال 92 
تاکنون حــدود 20 درصد اعتبارات کل اســتان در 

این شهرستان هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان یادآور شــد: با نصب پست 63 کیلوولت 
کرفــس موفــق بــه آزادســازی 10 مــگاوات بــرای 
شهرستان رزن شده ایم که امکان سرمایه گذاری در 

این شهرستان را فراهم کرد.
وی افــزود: با تبدیل 18 کیلومتر شــبکه مســی 

به کابــل خودنگهدار در کاهــش تلفات و ضریب 
پایداری برق شهرستان گام مؤثری برداشته شد.

جمشــیدی با بیان اینکه شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان در راســتای شــاخص محوری 
حرکت می کند که نتیجــه آن افزایش رضایتمندی 
عمومی اســت، تصریح کرد: افزایش وصول یعنی 
ارائه خدمات بهتر، مدیریت مصرف یعنی کاهش 
خاموشــی ها و رفع ضعف ولتاژ به معنای افزایش 
ارتقا شــاخص های  رضایتمندی اســت، بنابراین 

شرکت هدف نهایی برای حرکت رو به جلو است.
وی افــزود: بــا توجه به شــرایط مالی شــرکت، 
در  توزیــع  شــبکه های  تعمیــرات  و  برنامه ریــزی 
خصوص رفع ضعف ولتاژها و کاهش خاموشی ها 
باید به گونه ای باشد که تأثیر حداکثری و بلندمدت 

را شامل شود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان بیان داشــت: با برنامه ریزی انجام شــده 
برای سال جاری در راستای پایداری برق مطمئن و 
جلوگیری از سرقت شبکه ها و تعویض سیم مسی 

به کابل خودنگهدار از اهم برنامه ها است.
وی با بیان اینکه مدیریت بار زمستان و رعایت 
مدیریــت مصرف انــرژی در ســر لوحه امــور قرار 
دارد، گفــت: طرح هــا و اقدامــات بایــد هدفمند 

و هزینه کردهــا در راســتای بهتریــن نتیجــه برای 
استمرار برق و کاهش خاموشی ها صورت گیرد.

جمشیدی با تأکید بر ارائه خدمات غیرحضوری 
و انجام درخواست های واصله از این طریق عنوان 
کرد: تسریع در انجام درخواست های غیرحضوری 
مــردم منجر بــه اعتمادســازی و اســتفاده هر چه 

بیشتر از این گونه خدمات می شود.

zzzدر zانــرژی zبهــای zدرصــدی z103zوصــول z
شهرستانzرزن

مدیــر توزیع بــرق شهرســتان رزن نیز بــا ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده در سال جاری اظهار 
داشت: شهرســتان رزن با دو پست 63 کیلوولت 
آمپری، 14 فیــدر تغذیه کننــده 20 کیلوولت، 999 
پست توزیع و 836 کیلومتر شبکه فشار متوسط ، 

30 هزار و 910 مشترک را تأمین برق می کند.
عبــاس صفــری افــزود: بــا توجه به وســعت 
جغرافیایی این شهرستان کنترل تلفات و کاهش 
خاموشــی ها یکی از اهداف اصلی به شمار می آید 
که تاکنون توانسته ایم تلفات را نسبت به 10 ماهه 
مدت مشابه سال گذشته کاهش داده و به 11.56 

درصد برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کاهش خاموشی ها 
نیز با برنامه ریزی های مدون موفق شده ایم که مدت 

خاموشی ها را به یک سوم کاهش دهیم. 
مدیر توزیع برق شهرستان رزن با اشاره به وصول 
103 درصدی بهــای انرژی در شهرســتان رزن بیان 
داشت: امید است بتوانیم تا پایان سال سایر مانده 
بدهی های مشترکین را نیز وصول کنیم تا خدمات 

مطلوب تری به مردم این شهرستان ارائه شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تأکید کرد

لزوم برنامه ریزی و تعمیرات شبکه های 
توزیع با تأثیر حداکثری و بلندمدت

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

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

محبــی مجیــد  آقــای  گرامــی  همــکار 

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

تسلیت

آقایان حسن ذوالفقاری از ســتاد، آریا جاوید از امور 2 همدان، 
هاشــم مهوار کریمــی از رزن، عباس مــرادی از مالیر و اردشــیر 
باباخانــی از همکاران بازنشســته بدینوســیله مصیبت وارده را تســلیت 
عرض نموده، برای آن عزیزان ســفر کرده علو درجات معنوی و برای شما و 

خانواده محترم صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
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قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق مالیر:

بیش از 11 میلیارد تومان طرح برق رسانی در مالیر بهره برداری شد
مدیر توزیــع برق مالیر گفــت: همزمان با دهه 
فجر امسال 12 طرح برق رسانی با 11 میلیارد و 570 
میلیون تومان اعتبار در حوزه برق این شهرســتان 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومــی توزیع برق مالیر، رضا 
شــیردره در جمع خبرنــگاران اظهار داشــت: این 
طرح ها بــا هدف تامین بــرق مطمئــن و پایدار، 
بهبــود شــاخص های شــبکه های توزیــع بــرق و 

رضایت مندی مردم اجرا شده است.
وی تبدیل 40 کیلومتر از شــبکه مســی به کابل 
خودنگهدار، نصب 6 دستگاه پست عمومی، تعمیر 
4 هزار و 100 دستگاه کنتور معیوب، احداث 3 هزار 
و 300 متــر شــبکه فشــار ضعیف جدیــد در حوزه 
شــهرهای مالیر و 6 هزار و 300 متر شبکه روستایی 
برای متقاضیــان جدیــد را از جمله ایــن طرح ها 

برشمرد.
مدیــر توزیع برق مالیــر بیان کــرد: در 10 ماهه 
امسال همچنین روشنایی بلوار خلیج فارس مالیر 
به عنوان یکی از مطالبات چندین ساله شهروندان 
با همکاری شــهرداری و فرمانداری ویــژه مالیر در 
مدت زمان کوتاهی اجرا و خروجی های پست فوق 
توزیع شهید سلیمانی شهرک ولیعصر)عج( مالیر 
با اجرای یک هزار و 400 متر شــبکه فشــار متوسط 

زمینی و 300 متر شبکه هوایی احداث شد.
شــیردره اصالح و بهینه ســازی شــبکه برق بازار 
بزرگ مالیــر را یکــی از اقدامات مهم عنــوان کرد و 
افزود: یک هزار و 500 متر از شــبکه برق بازار سنتی 
مالیر با اعتبــار 350 میلیون تومان اصالح و بهینه 
شــد که در حال حاضر 85 درصد از اصالح شــبکه 
برق بازار انجام شده و 15 درصد مابقی در تعهد ما 

است که به زودی به اتمام می رسد.
وی پیــک مصــرف بــرق ایــن شهرســتان را 121 

مــگاوات و بیشــترین پیک مصرف بــرق را مربوط 
به مرداد امســال عنــوان و بیان کــرد: در 10 ماهه 
امســال با اقدامات انجام شده، خاموشی های این 
شهرســتان نسبت به مدت مشــابه سال قبل 33 

درصد کاهش یافت.
مدیر توزیع برق مالیر با تاکید بر اینکه در تمامی 
شاخص ها رشد داشته ایم، اظهار داشت: در حوزه 
وصول مطالبات در مدت یاد شده 13 درصد رشد 
داشتیم و از 30 میلیارد تومان مطالبات این حوزه، 

3 میلیارد تومان آن وصول شد.
zzمایرzدرzهاzخاموشیzدرصدیz33zکاهش

شــیردره با بیــان اینکه خاموشــی های معابر و 
سطح شــهر به حداقل رســیده اســت یادآور شد: 
خاموشــی های اعمال شــده در سطح شــهر برای 
اصالح و بهینه ســازی و انجام اقدامات پیشگیرانه 
است و از قبل به همشهریان اطالع رسانی می شود.
وی خواســتار نصب اپلیکیشــن »بــرق من« با 
توانایی اجرای 40 خدمــت به صورت غیرحضوری 
توسط مشــترکان برق شــد و گفت: از زمان اجرای 
طــرح »برق امید« از ســوی وزارت نیرو که از ابتدای 
آبان آغاز شد، تاکنون 25 درصد از مشترکان خانگی 

این شهرستان مشمول طرح برق امید شده اند.
مدیر توزیع برق مالیر خواستار مدیریت مصرف 
برق توسط مشترکان شد و ادامه داد: هر مشترک 
برق خانگی که بتواند مصرف برق خود را در فصل 
گرم ســال به زیر 100 کیلووات و در ســایر ماه های 
ســال به زیر 80 کیلووات برســاند، مشمول طرح 

برق امید خواهد شد.
شیردره همچنین به اجرای هفت مانور جهادی 
و سرکشی به دستگاه های اجرایی، کسبه و اصناف 
و مشــترکان با هــدف مدیریت مصرف بــرق، رفع 
ضعف ولتاژ، تعویض کنتور، اصالح و بهینه سازی، 
تعویض روشــنایی معابر و اقدامات پیشــگیرانه و 
جمع آوری 230 دســتگاه ماینر اشــاره و همراهی و 
حمایــت فرماندار ویژه مالیر، مدیرعامل شــرکت 
توزیــع برق همــدان و نماینــدگان مالیــر را عامل 
مهمی در رشد تمامی شاخص های توزیع برق این 

شهرستان عنوان کرد.
مشــترک،  هــزار   130 دارای  مالیــر  شهرســتان 
یک هزار و 800 کیلومتر طول شبکه فشار متوسط، 
یک هزار و 200 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف و 

3 هزار دستگاه پست توزیع برق است.

مدیر توزیع برق بهار خبر داد

جابجایی شبکه 20 
کیلوولت زیرگذر پهنه بر

مدیــر توزیع برق شهرســتان بهــار از جابه 
جایی و رفع حریم شــبکه 20 کیلوولت هوایی 
محل احداث زیرگذر روســتای پهنه بر به طول 

900 متر خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی توزیع برق بهار، 
مازیــار باللی مقدم با اشــاره به جابه جایی و 
رفع حریم شــبکه 20 کیلوولــت هوایی محل 
احداث زیرگذر روستای پهنه بر اظهار داشت: 
بــا درخواســت اداره راه و ترابری شهرســتان 
بهار مبنی بر احداث زیرگذر در مسیر روستای 
پهنه بر  برای تســهیل عبور و مرور به روســتا،  
پــس از بازدیــد و بررســی های الزم طرح در 
اســرع وقت تهیه و نسبت به جابجایی و رفع 

حریم شبکه 20 کیلوولت اقدام شد.
وی افــزود: در این  طرح 15 اصله تیر بتنی 
12 متری نصب و شبکه 20 کیلوولت هوایی به 

طول 900 متر جابه جا شد.
مدیــر توزیع برق بهار گفــت: با اجرای این 
طرح حریم شــبکه در حالت اســتاندارد قرار 

گرفته و مشکل حریم راه نیز رفع شده است.

مقاومت  پایگاه های  فرماندهــان  گردهمایی 
شهرســتان کبودراهنگ با حضور فرمانده بسیج 
ادارات اســتان همدان در توزیع برق کبودراهنگ 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع برق 
فرماندهان  گردهمایی  کبودراهنگ،  شهرســتان 
پایگاه هــای مقاومت بــا حضور فرمانده بســیج 
ادارات اســتان همــدان در مدیریــت توزیــع برق 

شهرستان برگزار شد.
ســرهنگ ابراهیــم بختیــاری فرمانده بســیج 
بــا  همایــش  ایــن  در  همــدان  اســتان  ادارات 
گرامیداشــت یــاد شــهدا اظهــار داشــت: راهکار 

مقابله با دشمنان بصیرت است.
هنگ  کبودرا شهرســتان  بــرق  توزیع  مدیر 
هکارهــای مدیریت مصرف در  نیــز با ارائه را
وه  عال برق  مصرف  در  اســراف   : گفت ادارات 
ض بــرق و تحمیــل  بــر افزایــش مبلــغ قبــو
صنعــت  ، ار  خانــو بــه  بیشــتر  هزینه هــای 
مشــکل  دچــار  اســتان  در  را  بــرق  لیــد  تو

. کرد هد  ا خو
علی همدانی با اشاره به اینکه بیشتر مصرف 
بــرق خانگی به یخچال و فریــزر، لوازم صوتی و 

تصویری و ماشــین لباسشویی اختصاص دارد، 
گفت: میزان کــم مصرف بــرق در یک محصول 
نمی تواند به تنهایی راهگشــای کاهش مصرف 

باشد. برق 
وی با تاکید بر اینکه زمان اســتفاده از وسیله 
برقــی نیز عامــل مهمی در کاهــش مصرف برق 

اســت، عنوان کرد: مشــترکان باید سعی کنند از 
وســایل برقی پر مصرف در ساعات اوج بار کمتر 

کنند. استفاده 

گردهمایی فرماندهان پایگاه مقاومت شهرستان کبودراهنگ
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با تأکیــد بر تقویــت باورپذیــری گفت: 
اگــر خودبــاوری در ما به وجــود آیــد، می توانیم 
بر مشــکالت چیره شــده و ســختی ها را پشت سر 

بگذاریم.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، جشــن میــالد حضــرت 
فاطمــه)س( و هفتــه زن با حضــور مدیرعامل و 
بانوان شــاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان در سالن جلسات این شرکت و به صورت 

ویدئــو کنفرانــس با حضــور واحدهــای اجرایی 
برگزار شد.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در ایــن مراســم ضمــن تبریــک میــالد 
حضرت زهرا)س( و روز زن اظهار داشــت: ســبک 

زندگی ائمه اطهار )ع( بهتریــن الگو برای همه ما 
بــوده و امید اســت بتوانیم خصوصیات و ســبک 
زندگی ایشان و بزرگان دین را سرمشق قرار دهیم 

تا به سعادت برسیم.
شیرزاد جمشیدی ضمن تقدیر از تالش بانوان 
این شــرکت افزود: کســب رتبه های برتر شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان در حوزه های مختلف از 
قبیل کنترل پیک بار، وصول مطالبات و... حاصل 
تالش همه همــکاران به ویژه بانوان پرتالش این 

مجموعه است.
وی  بــا بیان اینکــه امســال توفیقات خوبی 
حاصل شــد، گفت: باید شاخص محور حرکت 
کنیــم و مطالعات خود را باال ببریــم تا بتوانیم 
راهبــردی فکر کرده و با اســتراتژی عمل کنیم؛ 
چراکه در این صورت عملکــرد بهتری خواهیم 
داشــت کــه نتیجــه آن بــه مــردم برمی گــردد 
داشــته  بهتــری  خدمات رســانی  می توانیــم  و 

. شیم با
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همدان بــا تأکید بــر تقویــت باورپذیری 
خاطرنشــان کرد: اگر خودبــاوری در ما به وجود 
آید، می توانیم بر مشکالت چیره شده و سختی ها 

را پشت سر بگذاریم.
در پایــان این مراســم با اهــدای گل و هدیه از 
بانوان شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 

تقدیر شد.

مدیر امــور یک برق همــدان از نصب 3 هزار و 
400 انشعاب تکفاز و ســه فاز در دهه مبارک فجر 

توسط امور برق همدان یک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، 
ذبیح هللا عواطف فاضلی ضمن تبریک ایام هللا 
دهه فجر با اشاره به اقدامات انجام شده امور یک 
بــرق همدان در ســال جاری اظهار داشــت: ارائه 
خدمات حوزه بهره برداری و مشــترکین از طریق 
اپلیکیشن »برق من« از جمله این اقدامات بوده 

است که در دسترس همگان قرار دارد.
وی با بیان اینکه در 10 ماهه امسال 3 هزار و 700 
متر تبدیل شــبکه و تجهیز آن با کابل خودنگهدار 
انجام شد، افزود: شــاخه زنی شبکه فشار ضعیف، 
رفع حریم شــبکه توزیع بــرق 236 مورد، تعویض 
پایه فشــار ضعیــف به تعــداد 50 اصلــه، نصب 
اسپیسر و ریگالژ شــبکه 450 مورد و رفع کجی پایه 

به تعداد 81 اصله نیز از دیگر اقدامات بوده است.
مدیر امور یک برق همدان، تعدیل بار شــبکه 
254 مورد، اصــالح و تعویض پایه فیوز 57 عدد، 
آچارکشی تاسیسات پست های توزیع 480 مورد، 

رفــع ضعف ولتاژ 230 مشــترک، اصــالح ارت 65 
دستگاه، رفع پارگی و سیم الشگی 88 مورد، اصالح 
کابل سرویس 190 مورد، تغییر تب چنجرتران 12 
مورد و ســایر اقدامات شــامل تعویــض و تغییر 
آرایــش جمپــر شــبکه توزیــع، بازدیــد تعمیرات 
پیشــگیرانه در راســتای جلوگیری از تلفات انرژی 
و کاهش انــرژی توزیع و پیشــگیری از خاموشــی 

ناخواسته را از دیگر فعالیت ها برشمرد.
وی بیــان کــرد: در بخــش طــرح و توســعه و 
پروژه هــای قابــل افتتــاح در دهــه مبــارک فجر 
ســال 99 این امور تجهیز پســت زمینــی تعاونی 
اســتانداری و پست زمینی عباس دوران، تعویض 
12 کیلومتر کابل خودنگهــدار، تعویض یک هزار 
و 300 کنتور خطادار، برداشــت 15 هزار مشترک و 
 ،GIS خطوط همدان و مریانج و ثبت در ســامانه
احداث شــبکه و نصب ترانس های پــروژه صیاد 
شیرازی و پادگان قهرمان، تأمین برق متقاضیان 
و فروش 3 هزار و 400 انشعاب متقاضیان جدید، 
نصــب 11 دســتگاه ترانس عمومی و 12 دســتگاه 
ترانــس اختصاصی، احــداث 4 هــزار و 350 متر 
شبکه جدید فشار ضعیف و نصب 106 اصله پایه 
برای متقاضیان جدید و احداث 2 کیلومتر شبکه 

روستایی انجام شده است.
فاضلی ابراز داشــت: در بخش مشــترکین نیز 
اقداماتــی از جملــه نصــب انشــعابات 2 هــزار و 

140 مورد، تغییــرات 3 هزار و 506 مورد، کشــف 
برق هــای غیــر مجــاز 252 مشــترک برابــر بــا 6 
میلیــون و 803 هزار و 287 کیلووات ســاعت، در 
بخش تلفات 8/55 مورد و کســر مصرف 1976 
مشــترک برابر بــا 23 میلیون و 82 هــزار و 286 

کیلووات ساعت اجرایی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در برق مریانج، نصب 
کنتــور تکفاز و ســه فــاز و دیمانــدی 705 مورد و 
تعویض کنتور تکفاز و سه فاز 63 مورد و تغییرنام 
89 مــورد و تغییر ردیف و روزکار یــک هزار و 841 
مورد و تغییر شــماره تلفن 3 هزار و 874 مورد و 
تســت کنتور 9 مورد و نصب کنتور برای هیئت ها 
در ماه محــرم 6 مــورد، جابجایی داخلــی کنتور 
164 مورد، افزایش آمپر 37 مورد، تغییر و اصالح  
شــماره بدنه کنتــور 412 مورد، کشــف و دریافت 
موارد غیــر مجاز که بــه نتیجه رســیده 14 مورد و 

تست و بازرسی 10 مورد انجام شده است.
مدیر امور یک برق همدان اضافه کرد: در برق 
قهاوند نیز نصب انشعابات عادی به تعداد 165 
دســتگاه، اصالح و بهینه انشعابات عادی شامل 
143 دســتگاه، تغییر مالکیت انشــعاب به تعداد 
156 مورد، تغییر مشــخصات انشــعاب به تعداد 
865 مورد، تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری 
بــه تعداد 34 دســتگاه؛ بازرســی و تســت لوازم 
اندازه گیــری 87 مورد، تغییر تعرفــه 156 مورد و 

تسویه حساب 149 مورد صورت گرفته است.
zzzبرقzامورzدرz20kvzخــطzمترz1410zاحــداث

همدانzیک
وی اظهــار داشــت: در دی ماه ســال جاری در 
بحث نصب کنتور در مجموع تکفاز و سه فاز  340 
کنتــور در مجموع توســط امور بــرق همدان یک 
نصب و 80 دســتگاه کنتور معیــوب نیز تعویض 
شــده که در مجمــوع 10 ماهه امســال یک هزار و 

600 دستگاه کنتور تعویض شده است.
فاضلی افزود: احداث یک هزار و 410 متر خط 
20kv  پــروژه صیــاد شــیرازی با kwf 8 دســتگاه 
ترانســفورماتور هوایــی، 3  هــزار و 100 متر کابل 
خودنگهدار و در مجموع یک هزار و 320 متقاضی 

)تکفاز و سه فاز( نیز از دیگر اقدامات بوده است.
مدیر امــور یک برق همــدان تصریح کــرد: از 
دیگر اقدامات صــورت گرفته می تــوان به نصب 
اعتبــارات  قالــب  در   LED چــراغ  دســتگاه   24
تملک و دارایی و همچنین آغاز پروژه تامین برق 
روستای انجالس و نیز آغاز پروژه احداث روشنایی 

مسیر سوالن تا توئیجین اشاره کرد.
وی عنــوان کــرد: در بخــش فروش انشــعاب 
246 مورد، وصول مطالبــات 102 مورد، خدمات 
غیــر حضوری 5 هزار و 157 مورد و بازرســی کنتور 
3 هزار و 300 کنتور نیز در دی ماه ســال جاری در 

این امور انجام شده است.

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

نصب 3400 انشعاب تکفاز و سه فاز 
در دهه مبارک فجر توسط امور برق همدان یک

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

با خودباوری می توانیم بر مشکالت چیره شویم


