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اجرای 51 مانور در حوزه امور یک برق همدان
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به نام خدا 

با سالم و احترام

ســختی ها  تمــام  بــا   1399 ســال 

بیمــاری  شــیوع  از  دلهره هایــش  و 

کرونا گذشــت و در این مدت شــاهد 

تلخی هــا و مصیبت هــای همکاران و 

نزدیکان خــود و غم از دســت دادن 

عزیزان بودیم و همه ما ســال 1400 را 

با دعای ریشه کن شدن این ویروس 

در  کنــار »یــا مقلــب القلــوب« آغاز 

کردیم و دغدغه جان و سالمتی خود 

و همنوعــان و آرزوی ایمــن ماندن از 

شر این ویروس جانکاه را داشتیم. 

بهار امســال پیک توزیع بیســت و 

دومین دورۀ خود را آغاز کرد. در این 

مــدت با یــاری اصحاب قلــم و فکر و 

همکاران  و  صاحب نظران  مساعدت 

تــالش کردیــم گام هــای مؤثــری در 

انتشار آن برداریم. با توجه به کمبود 

کاغذ و مشــکالت چاپ در کشــور، بنا 

شــد که این پیــک به صورت نشــریه 

الکترونیکــی در اختیــار خواننــدگان 

محتــرم قــرار گیــرد. امید اســت این 

اســتفادۀ  و  توجــه  مــورد  مجموعــه 

اصحاب نظــر قــرار گیــرد. در پایــان 

الزم می دانم از همــه همکارانی که در 

تهیــه و تدوین این نشــریه در طول 

ســال با ما همکاری داشــتند تشــکر 

ویژه داشته باشــم؛ همچنین نظرات 

و پیشــنهادات همکاران را برای اعتال 

و رشــد پیک توزیع راه گشا و ارزشمند 

می دانــم. امید اســت در ســال 1400 

نیــز با كمــك يــاران و حاميــان خود 

گام هاي بلند ديگــري در جهت اعتال 

نشریه برداریم.

در پایــان بــار دیگر ضمــن تقدیر 

در  عزیــزم  همــکاران  از  صمیمانــه 

اســتان  برق  توزیع  شــرکت  مجموعه 

و مدیریــت شهرســتان ها، برای همه 

از درگاه خدای متعال  این بزرگواران، 

توفیق روزافزون مسئلت می نمایم.

با سپاس فراوان

مریم صابری یگانه

سخن سردبیر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: ششمین اقدام سراسری و دومین 
اقدام فراگیر ســال 1400 با محوریت عبور از پیک 
تابســتان همزمان با سراسر کشور با حضور 57 

اکیپ در استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی اظهار 
داشــت: ششــمین اقــدام سراســری و دومیــن 
اقدام فراگیر ســال 1400 با محوریت عبور از پیک 
تابســتان همزمــان بــا سراســر کشــور 30 و 31 

اردیبهشت ماه در استان همدان برگزار شد.
وی بــا بیان اینکه این مانور بــا محوریت عبور 
از پیک تابستان برگزار شد، افزود: ارزیابی آماده 
بــه کاری مولدهــای اضطــراری، ارزیابــی آماده 
بکاری ســامانه های اطالع رسانی خاموشی»برق 
من« و پاســخگویی 121 و تعدیل روشنایی معابر 
با آرایش یــک در میان و زیگــزاگ از رویکردهای 

این مانور است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان عنــوان کــرد: شناســایی و جمــع آوری 
دســتگاه های رمز ارز غیرمجــاز و جلب همکاری 
ادارات راه و ترابــری در تعدیــل روشــنایی بیــن 
شــهری مطابــق مکاتبــات قبلــی نیــز از دیگــر 

رویکردهای این مانور بود.
روشــنایی  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  وی 
معابــر، کاهش تلفــات و پیشــگیری از ســرقت 
انــرژی توســط اســتخراج کنندگان غیرمجــاز ارز 
دیجیتال، افزایش رضایت مشــترکین در اطالع 
رسانی خاموشی های با برنامه و عبور از پیک بار 

تابستان را از اهداف این مانور برشمرد.
جمشــیدی با اشــاره بــه حضــور 57 اکیپ با 
حضــور 143 نفــر در دومین اقدام فراگیر ســال 
1400 در اســتان همدان گفت: از این تعداد 34 
اکیپ در تعدیل روشــنایی معابــر و 23 اکیپ در 

شناسایی رمز ارز فعال هستند.

وی ادامــه داد: در راســتای کاهــش مصــرف 
روشــنایی معابر، در ایــن مانور بازدیــد و جلب 
تجــاری،  مشــترک   502 و  هــزار  یــک  همــکاری 
تعدیل روشــنایی 859 دســتگاه چراغ معابر با 
میانگیــن مصــرف 150وات و تعدیل روشــنایی 
پارک ها و میادین به تعداد 475 دستگاه چراغ 
در مجمــوع بــا تــوان مصرفــی 555 کیلــووات 
بــه منظــور مدیریــت مصــرف انــرژی و تعدیل 

روشنایی صورت گرفت.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریــح کــرد: بررســی رونــد مصرف 
تمام مشــترکین و شناســایی تعــداد 135 مورد 
مشترک مشکوک به اســتخراج رمز ارز دیجیتال 
و برنامه ریــزی بــه منظــور سرکشــی، کنتــرل و 
بازرســی آنها  نیز از دیگر اقدامات در اجرای این 

است. مانور 
وی بــا اشــاره به کشــف 76 مزرعــه رمزارز و 
شناســایی یک هزار و 703 ماینــر در مجموع با 
تــوان مصرفی 3 هــزار و 53 کیلــووات تاکنون 
در اســتان همــدان گفت: از این تعداد هشــت 
مزرعــه رمــزارز و 64 ماینر در مجمــوع با توان 
مصرفــی 134 کیلووات در ســال جاری کشــف 

است. شده 
جمشــیدی با اشــاره به جلب همکاری ادارات 
راه و ترابــری در تعدیــل روشــنایی بین شــهری 
مطابق مکاتبــات قبلی گفــت: تعدیل یک هزار 
و 539 المــپ در معابر بین شــهری بــا میانگین 
مصــرف 145 وات از ابتــدای مهــر 1399 تاکنون 
بــا بــرآورد تــوان مصرفــی 223 کیلــووات طی 
مکاتبــات انجام شــده بــا ادارات مربوطه انجام 

شده است.
وی بــا بیان اینکــه آماده بکاری ســامانه های 
اطالع رســانی خاموشی »برق من« و پاسخگویی 
121  از دیگــر محورهــای این مانور اســت، افزود: 
تعداد مشترکین فعال در اپلیکیشن »برق من« 

تاکنون برابر با 45 هزار و 413 مشــترک، معادل 
6 درصد مشترکین برق استان است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: تعداد کل مشــترکین ثبت 
شــده در ســامانه »ثبت حــوادث« برای ارســال 
پیامــک 481 هزار و 276 مشــترک اســت که طی 
روزهــای آتی تمام مشــترکین در ســامانه »ثبت 

حوادث« ثبت می شود.
وی بــا بیان اینکه تعداد مشــترکین حســاس 
ثبت شده در سامانه »ثبت حوادث« برای ارسال 
پیامــک خاموشــی نیز 3 هــزار و 635 مشــترک 
اســت، ابراز داشــت: تعداد پیامک ارســال شده 
بــرای مدیریت بار و خاموشــی های بــا برنامه از 
ابتدای سال تاکنون 2 هزار و 57 مورد بوده است.
جمشــیدی اظهار داشــت: تعداد درخواست 
بــرای  مــن«  »بــرق  ســامانه  در  شــده  ثبــت 
فعالیت های بهره برداری از ابتدای ســال تاکنون 

یک هزار و 557 مورد است.
وی بــا تأکیــد بــر آمــاده بــکاری مولدهــای 
اضطراری گفت: طی ســال گذشــته تمــام مراکز 
حیاتی، حســاس و مهم استان شــامل 200 مرکز 
بازدیــد وآماده بکاری مولدهــای برق اضطراری 
آنها تســت و گزارش آن به دفتر مدیریت  بحران 

و پدافند غیر عامل ارسال  شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان یــادآور شــد: همچنین در اردیبهشــت 
ماه ســال جاری بازدید از تمــام مراکز درمانی و 
بیمارســتان های اســتان انجام  وگــزارش آماده 
بکاری مولدهــای اضطراری این مراکــز که بالغ 
بــر 33 مرکز اســت به دفتــر مدیریــت بحران و 

پدافندغیر عامل ارسال شد.
وی افزود: در همین راستا مکاتبات متعددی 
علوم  دادســتانی،  فرمانداری ها،  اســتانداری،  با 
و  گرفتــه  صــورت  کشــاورزی  جهــاد  و  پزشــکی 
اعالم شــد با توجه بــه فرا رســیدنه فصل گرما و 
افزایــش مصرف برق و احتمال بــروز قطع برق، 
اطالع رسانی الزم با ادارات و صنایع زیر مجموعه 
بــرق  مولدهــای  از  اســتفاده  و  آمادگــی  بــرای 

اضطراری انجام شود.
جمشیدی تصریح کرد: در خصوص شناسایی 
و بکارگیری مولدهــای خودتامین بــرای عبور از 
پیک بــار نیــز تاکنــون 48 تفاهم نامه بــا قدرت 
نامی 10.53 مگاوات با صنایع اســتان به امضاء 

رسیده است.
وی در پایــان با اشــاره به ضــرورت مدیریت 
مصــرف برای عبور از پیک بار گفــت: با توجه به 
فرا رســیدن فصل گرما و بــاال رفتن مصرف برق 
در این ایام از هم استانی های گرامی درخواست 
می کنیــم به منظــور جلوگیری از خاموشــی های 
ناخواسته، نســبت به کاهش مصرف برق خود 
بــه ویــژه از ســاعت 12 الی 18 بــا مــا همکاری 

باشند. داشته 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری دومین اقدام فراگیر سال 1400 
با حضور 57 اکیپ عملیاتی در استان همدان

2
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و دوم  فروردین - اردیبهشت  1400   شماره 221



مدیران عامل صنعت آب و برق اســتان همدان به مناســبت فرا 
رســیدن ســال جدید با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 

همدان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
مدیــران عامل صنعــت آب و برق اســتان همدان به مناســبت فرا 
رسیدن ســال جدید و تبریک نوروز با نماینده ولی فقیه در استان و 

امام جمعه همدان دیدار کردند.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان همــدان در این دیــدار با قدر 

دانــی از تالش هــای مجموعــه وزارت نیــرو در این اســتان برای 
تامیــن آب و برق پایدار در شــبکه های توزیع در سراســر اســتان 
گفت: برای دســتیابی به مدیریت پکپارچه در ســاختار مدیریتی 
بایــد از جزیره ای عمل کردن خودداری و قوانین دســت و پاگیر 

شود. حذف 
آیت هللا حبیب هللا شــعبانی فرهنگ ســازی برای مصرف بهینه 
انرژی را مهم دانســت و افزود: باید بــا مدیریت منابع آبی از قطعی 

آب امسال پیشگیری شود.

جمشیدی، مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان نیز از 

اجرای 500 کیلومتر شبکه کابل خود نگهدار برای تامین برق پایدار 

در سال جاری خبر داد.

حســینی بیــدار، مدیرعامل آبفای شــهری و روســتایی اســتان 

همدان نیز از ایجاد 5 مجتمع آبرســانی روستایی و خدمات رسانی 

موثر تر به روســتا ها با ادغام شــرکت های آب وفاضالب شــهری با 

روستایی خبر داد.

51 مانــور به منظور  مدیر امــور یک برق همــدان از اجرای 
استاندارســازی ولتــاژ و تحویــل بــرق مطمئن به مشــترکین 

داد. خبر 
بــه گــزارش روابــط عمومی امــور بــرق همدان یــک، ذبیح 
هللا عواطــف فاضلــی با اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در 
بخــش بهره بــرداری ایــن امــور اظهار داشــت: تبدیل شــبکه 
بلوارشــهرداری و تجهیــز بــا کابــل خودنگهــدار به متــراژ 2.5 
کیلومتر، اصالح و بهینه ســازی شــبکه فشــار ضعیــف هوایی، 
تعدیل بار شــبکه و مشــترکین به منظور تامین برق مطمئن و 

پایدار اشاره کرد.
وی با اشــاره به جابجایی پایه های وســط معابر به تعداد40 
اصله و اصالح شبکه فشــارضعیف افزود: جابجایی ترانس دره 
مرادبیک به منظور رفع خطر،  نصب سیستم اتصال زمین )ارت( 
نقاط مختلف به تعداد 100 دستگاه، رفع ضعف ولتاژمشترکین 
خانگی به تعــداد80 مورد، جابجایی ترانس بــه منظور تعدیل 
طول فیدرهــای و قــرار دادن در مرکز ثقل بار 8 دســتگاه نیز از 

دیگر اقدامات بوده است.
مدیــر امــور یک بــرق همــدان اجــرای 51 مانــور بــه منظور 
استاندارســازی ولتــاژ و تحویــل بــرق مطمئــن به مشــترکین، 

تعدیل بار شــبکه فشــار ضعیف، سرویس ســالیانه پست های 
توزیــع طــی دو دوره،  تســت روغن ترانســفورماتور بــه تعداد 
زمینــی،  توزیــع  پســت های  ســاختمانی  تعمیــرات  110مــورد، 

تعمیرات شــبکه فشــارضعیف زمینی، ســرویس 
و نگهداری پســت های توزیع بــرق، رفع ضعف 
ولتــاژ منطقه منوچهری با افزایش قدرت ســه 

دستگاه ترانســفورماتور، تبدیل 50 دستگاه چراغ 
125وات به 70 وات در راســتای پیک ســایی و تعمیرات 

اساسی روشنایی معابر را از جمله فعالیت های انجام شده 
برشمرد.

وی یــادآور شــد: اســتفاده از تجهیــزات و نیروی انســانی 
به صــورت بهینــه، خدمات رســانی به مشــترکین در تمام 

فصول سال، خدمات رسانی در مسیرهای صعب العبور، 
شــاخه زنی و هرس درختان، همکاری و تعامل با سایر 

ارگان هــای شــهری در خدمات رســانی مطلوب تــر، 
انســجام و مدیریــت الزم و کارآمــد در زمان وقوع  

بحران نیز به صورت مستمر صورت می گیرد .
فاضلی بیان کرد: به همت طرح و توســعه 

نیز نصــب 400 دســتگاه کنتــور در مجموع 
تکفاز و ســه فاز، به روزرســانی و برداشــت 

5 هزار مشــترک در سامانهGIS ، اجرای 
پروژه تامین برق صدا و ســیما )چهل 

چمــن(، تامیــن روشــنایی مســیر 
امامزاده محســن)ع( حدفاصل 

آغــاز  توئیجیــن،  تــا  ســوالن 
به  برقرســانی  پروژه  اجرای 

روســتای انجــالس انجام 
شده است .

بــه  اشــاره  بــا  وی 
حــوزه  اقدامــات 

ابــراز  مشــترکین 

داشــت: در این حوزه نیز 350 مورد تغییر نام، 607 مورد فروش 
انشــعاب، 17 هــزار و 284 مورد خدمات غیر حضــوری، 71 مورد 
جمــع آوری برق های غیر مجاز، کســر مصــرف 347 هزار و 994 

مورد و درصد وصول مطالبات 171.39 به انجام رسیده است .

دیدار نوروزی مدیران عامل صنعت آب و برق استان با امام جمعه همدان

اجرای 51 مانور در حوزه امور یک برق همدان 
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه طی 
ســال جاری دو نیروگاه خورشــیدی یک مگاواتی وارد مدار خواهد شد، 
گفت: با وارد شــدن ایــن نیروگاه ها به مدار تولید بــرق، ظرفیت تولید 
نیروگاه های اســتان به 74 مگاوات خواهد رســید که می تواند در بحث 

پیک بار کمک شایانی برای ما باشد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، 
شــیرزاد جمشــیدی در نشســت خبری  با اصحاب رســانه که به صورت 
مجازی برگزار شــد، در خصوص وضعیت تأمین برق در تابســتان سال 
جاری اظهار کرد: با توجه به کاهش شدید بارندگی ها، در تابستان سال 
جاری در صورت عدم مدیریت صحیح مصرف شرایط سختی برای تامین 

برق خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه مصرف برق در فروردین ماه ســال جاری در استان 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته 15.5 درصد افزایش داشــته 
اســت، به کاهش 25 درصدی بارش ها در استان اشــاره و عنوان کرد: 
بــا افزایش 3.1 درجه ای هوا در فروردین ماه امســال نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته پیک بار نیز 34.2 درصد افزایش داشته است که 

کار را برای ما سخت می کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه طی 
ســال جاری دو نیروگاه خورشــیدی یک مگاواتی وارد مدار خواهد شد، 
گفت: با وارد شــدن ایــن نیروگاه ها به مدار تولید بــرق، ظرفیت تولید 
نیروگاه های اســتان به 74 مگاوات خواهد رســید که می تواند در بحث 

پیک بار کمک شایانی برای ما باشد.
وی با اشاره به استراتژی و خط مشی شرکت توزیع نیروی برق استان 
در ســال جاری بیان کرد: تأمین برق مطمئن و کاهش خاموشی ها در 

دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.
جمشــیدی به جلســه مشــترک شــرکت توزیع نیروی برق استان با 
استاندار و معاونین استانداری به منظور هماهنگی و همسویی بیشتر در 
مدیریت پیک بار تابستان سال جاری اشاره و عنوان کرد: این جلسه به 
منظور مدیریت مصرف و گذر موفق از پیک بار تابستان 1400 برگزار شد 
تا بتوانیم با کمترین خاموشی و چالش تابستان را پشت سر بگذاریم که 
در این خصوص دســتگاه هایی چون سازمان صمت، شرکت  شهرکهای 
صنعتــی، اداره کل جهــاد کشــاورزی، اداره کل راهــداری و حمل و نقل 

جاده ای و شهرداریها همکاری خوبی با شرکت برق داشتند.
وی بــا تاکید بر خدمت رســانی بیشــتر به مشــترکین بــه خصوص 
مشترکین بخش کشــاورزی و جلب مشــارکت آنها در مدیریت پیک بار 
تابستان سال جاری، به تأثیر اجرای برنامه های پاسخگویی بار مشترکین 
در گذر از پیک بار ســال جاری اشــاره و بیان کرد: برای آن که قراردادها و 
تفاهم نامه هایی که با مشــترکین انعقاد می کنیم به خوبی پیش رود، از 
ظرفیت پیمانکاران و ظرفیت های دانشگاهی در استان استفاده کردیم 
بــه طوری که پیمانکاران تعرفه های مختلف شــرکت و مواردی که منجر 
بــه مدیریت مصرف می شــود و همچنین تفاهم نامه هــای که منجر به 

دریافت پاداش می شود را برای مشترکین توضیح می دهند.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همدان بــه اقدامات 
صورت گرفته در مديریت بار پســت ها، شناسایی و بررسی بار فيدرهای 
فشار متوسط در شــبكه هاي توزیع نيروی برق اشــاره و تاکید کرد: این 
ً مشخص  اقدام نیز برای آن که بتوانیم بخش های خانگی و تجاری را کامال
کرده و از ظرفیت نهادهایی که به صورت تجمیع کننده می توانند در این 

حوزه ها به ما کمک کنند، انجام شد.
وی با اشــاره به راه اندازی اپلیکیشــن »برق من« بــرای ارائه خدمات 
غیر حضوری و الکترونیکی برای مشترکین عنوان کرد: با توجه به شیوع 
کرونا تمام خدمات شــرکت برق به صــورت الکترونیکی ارائه می شــود 

کــه عالوه  بر ســهولت و راحتی انجام کار از گســترش زنجیــره کرونا نیز 
جلوگیری می شود.

zzzمشترکینzبرایzالکترونیکیzهایzنامهzتفاهمzارسال
جمشــیدی گفت: تفاهم نامه های الکترونیکی تهیه و لینک آن برای 
تمام مشترکینی که می توانند مشمول باشند و با شرکت برق همکاری 
کنند به صورت پیامک ارســال شــده اســت و مشــترکین می توانند در 
قالــب تفاهم نامه با مــا همکاری داشــته باشــند و در ازای آن پاداش 

دریافت کنند.
وی به اطالع رســانی گســترده برنامه های پاســخگویی بار در سطح 
تمام مشترکین اشــاره و بیان کرد: همکاران ما در روابط عمومی شرکت 
به صورت دقیق به این امر پرداخته  و از طریق کانال های فضای مجازی 
عالوه بر اطالع رسانی، مباحث آموزشی را نیز در دستور کار قرار دادند تا 

تابستان بسیار سخت را با کمترین تنش سپری کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه برای 
کنترل بار سرمایشــی ادارات فراخوان هــا را داده ایم  و از طریق پیمانکار 
موضوع را پیگیری می کنیم، اظهار کرد: اطالع رسانی و آگاه سازی از طریق 
بیلبوردها، تلویزیون های شهری، بنرهای تبلیغاتی در مناطق پر تردد و 

... انجام شده و آگاه سازی به صورت گسترده صورت می پذیرد. 
وی به استفاده از استارت آپ ها در اجرای برنامه های بخش مصارف 
خانگی و مشــارکت بخش خانگی و تجــاری در برنامه پاســخگویی بار 
اشــاره و عنوان کرد: در تالش هستیم تا از این ظرفیت نهایت استفاده 

را داشته باشیم.
جمشــیدی از نصب کنتور فهام برای بسیاری از مشترکین در آینده ای 
نزدیــک خبر داد و افزود: برای آن دســته از مشــترکینی کــه کنتور فهام 

ندارند نصب کنتور در دستور کار قرار گرفته وبتدریج نصب می شود.
وی اضافه کرد: برنامه های پاسخگویی بار و اطالع رسانی به آن دسته 
از مشترکینی که در ابتدا با شــرکت تفاهم نامه داشتند و در حال حاضر 
همکاری ندارند، اطالع رســانی می شود و مشاوره های الزم در اختیار آنها 

قرار می گیرد.

zzzهــایzطرحzدرzکشــاورزیzبخــشzمشــترکz7179zzمشــارکتz
مدیریتzمصرف

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان بــا بیان اینکه 
پایــش هفتگی مصــرف ادارات و ارائــه گزارش آن به معاونت توســعه و 
منابع انســانی اســتانداری در دســتور کار قرار گرفته است، گفت: پایش 
روزانه وضعیت مشــارکت مشترکینی که دارای کنتور فهام هستند نیز به 
صورت منظم در مرکز پایش کنتورهای فهام شرکت در حال انجام است.
وی به مشــارکت  7 هزار و 179 مشترک بخش کشاورزی در طرح های 
مدیریت مصرف اشــاره و بیان کرد: با استفاده از برنامه پاسخگویی بار، 
توانستیم در بخش کشاورزی با متوسط قدرت مصرفی 111 مگاوات جلب 

مشارکت داشته باشیم. 
جمشــیدی با  بیان اینکه در بخش صنایع 216 مشترک با 12مگاوات 
جلب مشارکت شــده اســت، افزود: در بحث ادارات نیز 250 مشترک با 
7.3 مگاوات جلب مشارکت کردیم که امیدواریم مسئولین ادارات کل و 
شهرستان ها از ساعت 11 تا 13 مصرف خود را به میزان 50 درصد کاهش 
دهند و بعــد از ســاعت اداری حداکثر 10 درصد کل مصرف در ســاعت 

اداری را داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه در بخش صنایع وابسته به کشاورزی همچون 
ســردخانه ها، مرغداری هــا، دامداری هــا و مراکــز پــرورش ماهی 130 
مشــترک بــا 15.2 مــگاوات در طرح هــای مدیریت مصرف مشــارکت 
کردند، گفت: در بخش دســتگاه های ســی ان جی 29 مشــترک با 2.2 

مگاوات مشارکت کردند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکه 
در بحــث مشــترکین تجــاری و تعرفه ســایر مصارف 22 مشــترک با 

متوســط مصرف 0.2 مشــارکت کردند، تصریح کــرد: انتظار داریم در 
حوزه مشــترکین تجاری و تعرفه ســایر مصارف مشترکین بیشتری ما 

را کمک کنند.

zzبارzپیکzساعاتzدرzبرقzجوییzصرفهzضرورت
وی با اشــاره به ضرورت صرفــه جویی برق در ســاعات پیک مصرف 
بر رعایت الگــوی مصرف و مدیریت مطلوب تاکیــد و بیان کرد: انتظار 
داریم که مشترکین خانگی 15 تا 20 درصد مصرف خود را کاهش داده و 
مصارف غیر ضروری و پر مصرف را در خارج از ساعات پیک  انجام دهند.
جمشــیدی اضافه کرد: از مســئولین ادارات نیز تقاضا داریم که با 
کاهش 50 درصدی مصرف برق و اســتفاده از روشــنایی طبیعی ما را 
در ایــن وضعیت یاری کننــد تا تامین برق مطمئنی در ایام تابســتان 

داشته باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق در جامعه 
ابراز داشت: صرفه جویی در مصرف برق در طول شبانه روز به ویژه زمان 

پیک بار برای جلوگیری از اعمال خاموشی ضروری است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان کرد: مردم 
اســتان با مدیریت مصرف در راســتای تامین برق پایــدار و مطمئن با 

شرکت برق همکاری داشته باشند.
وی با اشــاره به شــرایط جوی همدان تصریح کرد: بــا توجه به اینکه 
شرایط آب و هوایی همدان سردسیری است نیاز به استفاده از کولر گازی 
نیست اما چنانچه در شرایطی از آن استفاده می کنند الزم است دمای آن 
را بین 25 تا 26 درجه تنظیم کنند و در صورت استفاده از کولرهای آبی، 

آن را روی دور کند قرار داده و برای آن سایه بانی تعبیه کنند.
جمشیدی با اشاره به تعدیل روشنایی معابر داخل شهرها و بلوارها 
گفــت: در مکان هایی که امکان تعدیل بود، ایــن امر برای صرفه جویی 
انجام شــده و در برخی مکان ها به صورت زیگزاگی و یک در میان اعمال 
شــده به طوری که تا به امروز توانســتیم 5.7 مــگاوات کاهش مصرف 

داشته باشیم.

zzzدرzگذشتهzسالzطیzمجازzغیرzارزzرمزzدستگاهz700zآوریzجمعz
استانzهمدان

وی به جمع آوری 700 دســتگاه رمز ارزغیرمجاز طی ســال گذشــته به 
منظور صرفه جویــی در مصرف برق اشــاره و بیان کرد: از ابتدای ســال 

تاکنون نیز 36 دستگاه جمع آوری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان  گفت:  با توجه به 
اینکه این دستگاه ها در حال محاسبات شبانه روزی هستند مصرف برق 

باالیی دارند و جمع آوری آنها تأثیر بسیاری بر کاهش مصرف برق دارد.
وی از جمع آوری 2 هزار و 800 انشــعاب غیر مجاز طی ســال گذشــته 
در اســتان خبــر داد و عنوان کرد: امســال نیــز 180 انشــعاب غیر مجاز 

جمع آوری شده و در حال طی مراحل قضایی و اداری هستند.
جمشــیدی ادامه داد: در زمینه رفع اتصاالت سســت در شــبکه، طی 
سال گذشته 18 هزار مورد اصالح شد که در سال جاری این روند به شکل 

قابل توجهی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای بهینه سازی و رفع مشکل فیدرهای پرعارضه هر ماه 
با اجرای مانورهای عملیاتی و جهادی این اقدام انجام شــد، گفت: اصالح 

فیدرهای بحرانی در مدیریت و کاهش مصرف تاثیر بسزایی داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در تشریح وضعیت 
نیروگاه های خورشیدی اعطا شده به عشایر، با بیان اینکه به زودی به 75 
عشــایر نیروگاه خورشــیدی قابل حمل تحویل داده خواهد شد، گفت: 

اعطای400 نیروگاه قابل حمل دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه طی ســال جاری حدود 500 کیلومتر شبکه های 
سیمی استان به کابل خودنگهدار تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته طی سال جاری برق رسانی به دو روستا در 

شهرستان های کبودر اهنگ و همدان انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

2 نیروگاه خورشیدی در استان همدان
وارد مدار می شود
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان از اجرای اولین 

اقدام فراگیر ســال 1400 با محوریت عبور از پیک تابستان با حضور 90 

اکیپ عملیاتی در همدان خبر داد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، 

شــیرزاد جمشــیدی با اشــاره به اجرای اولین اقدام فراگیر سال 1400 با 

محوریــت عبور از پیک تابســتان اظهار داشــت: این مانــور با محوریت 

تعدیل روشنایی معابر با آرایش یک در میان و ایجاد نقاط مانور و انجام 

تعمیرات شبکه فشار متوسط و  رفع اتصاالت سست انجام می شود.

وی با تأکید بر شناسایی و جمع آوری دستگاه های رمز ارز و برق های 

غیرمجــاز  در این مانور افــزود: بازآرایی و تعدیل بار فیدرهای فشــار 

متوســط و فشــار ضعیف و مکاتبه با ادارات راه و ترابری برای کاهش 

بار در روشنایی بین شهری نیز از دیگر محورهای اجرای مانور است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان عنوان کرد: 

اولین اقدام فراگیر ســال 1400 با هدف مدیریت عبور از پیک بار ســال 

1400، افزایش قابلیت اطمینان و مدیریت نقدینگی و هدفمند کردن 

هزینه ها و اعتبارات برگزار می شود.

وی تصریــح کرد: در این مانور 90 اکیــپ عملیاتی با 214 نفر و 105 

دستگاه خودروی سبک و سنگین حضور دارند.

جمشــیدی با اشاره به حجم کار اجرایی در این مانور سراسری  گفت: 

در حوزه کاهش مصرف روشــنایی معابــر، بازدید و جلب همکاری یک 

هزار و 96 مشــترک تجاری بــه منظور مدیریت مصــرف انرژی، تعدیل 

روشــنایی 860 دســتگاه چراغ معابر بــا میانگین مصــرف 134 وات و 

تعدیل روشــنایی پارک هــا و میادین بــه تعداد 491 دســتگاه چراغ با 

میانگین مصــرف 210 وات، در مجموع بــا برآورد انــرژی 612 کیلووات 

ساعت انجام می شود.

وی در ادامه از شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز 10 منطقه 

در محدوده شهرســتانهای همدان و نهاوند خبر داد و افزود: بررســی 

روند مصرف تمام مشــترکین و شناســایی تعداد 130 مورد مشــترک 

مشــکوک به اســتخراج ارز دیجیتال و برنامه ریزی به منظور سرکشــی، 

کنترل و بازرسی آنها نیز از دیگر اقدامات است.

ابــراز  مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان 

داشــت: در زمینه تعمیــرات، بهینه ســازی  و رفع اتصاالت سســت نیز 

نصب 6 دســتگاه سکســیونر گازی و پنــج ســری کات اوت تیغه ای در 

شهرستان های تویسرکان، کبودراهنگ، بهار و درگزین انجام می شود.

وی خاطرنشــان کرد: از دیگــر فعالیت ها طی اولیــن اقدام فراگیر 

سال 1400، تعمیرات فیدر بحرانی گرجایی در مالیر، ایجاد نقطه مانور 

بر روی ســه فیدر شهرســتان همدان و تعدیل بار دو دســتگاه پســت 

عمومی است.

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همدان طی پیامی آسمانی شــدن 6 تن از همکاران 

توزیع برق شمال استان کرمان را تسلیت گفت.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی 
برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان طی پیامی 
آســمانی شــدن 6 تن از همکاران توزیع برق شمال 

استان کرمان را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا اليه راجعون
آنان کــه در راه خدا قدم برداشــته و از جان و مال 
خــود در راســتای خدمــت به خلــق پــروردگار دریغ 
ندارنــد، مقامی همچون شــهدا داشــته و بهشــت را 

توشه دنيای باقی خود خواهند کرد.
درگذشــت 6 تن از همكاران عزیز صنعت برق در 
حادثه ســيل منطقــه گلباف اســتان كرمان موجب 
تاثــر و تالــم  فراوان گرديــد؛ همکاران فــداکاری که 
بی بهانــه و بی منــت، جان خــود را در طبق اخالص 

قرار داده و در راه خدمت آسمانی شدند.
اینجانب اين حادثه جانگــداز را خدمت خانواده 
صنعت برق به ویژه همکاران محترم شــرکت توزیع 
برق شــمال اســتان کرمــان و خانواده هــای داغدار 
تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال برای 
عزیزان درگذشته؛ علو درجات و رحمت الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
شیرزاد جمشیدی
رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل

پیام مدیرعامل شرکت توزیع 
برق استان همدان به مناسبت 

روز سیم بان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اســتان همدان  طی پیامی فرا رسیدن  روز 

جهانی سیم بان  را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
کوشــش  و  مطلــوب  عملکــرد  حتــم  طــور  بــه 
خســتگی ناپذیر همکاران در مسیر توسعه و تعالی و 
ارائه تصویری درست و سازنده از شركت توزیع نيروي 

برق استان همدان در خور تقدیر است.
اینجانــب ضمن تبریــک روز جهانی ســیمبان، از 
تالش ها و زحمات ارزشــمند و صادقانه ســیمبانان 
ســخت کوش و بلنــد همت  کــه در راســتای تأمین 
برق مطمئن و پایدار و پیشــبرد اهداف این شــرکت 
از هیچ تالشــی دریغ نکرده اند،  صمیمانه قدردانی و 
سپاسگزاری می نمایم. از درگاه ایزد منان دوام عزت 

و سالمت شما را مسئلت دارم. 
جمشیدی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

اجرای اولین اقدام فراگیر سال 1400 
با محوریت عبور از پیک تابستان در همدان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به بازنشستگان

آقایــان محمدعلی شــمس، علی یعقوبی کیا، ســعید فریدونی، محمــود بیات، رضا 

الماسی و سیدمحمود تربتی از ستاد، محمدتقی فرهادی و علیرضا سرومیلی از امور یک، 

مســعود احمدوند از امور دو، محمدرضا امینی از اســدآباد، محمد حبیبی از تویســرکان، 

مرتضی قدسی از کبودراهنگ و حسن مرادی و علی کولیوند از مالیر 

نایل شــدن شــما را به افتخار بازنشســتگی تبریك گفته و از خداوند آرزوی پیروزی و 
موفقیت شما را در تمام عرصه های زندگی خواستاریم. 

بر ایــن باوریم بازنشســتگی فصل نوینی از زندگــی و آغازی برای زندگی با شــیوه و 
ایده های جدید اســت، امید اســت ایــن دوران جدیــد از پربارترین و با نشــاط  ترین 

مراحل زندگی پرثمرتان باشد.

معرفی کارکنان نمونه

اپراتور نمونه 
جناب آقای

 امید ظاهری
از توزیع برق تویسرکان
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تخصیص 2 میلیارد تومان برای رفع مشکل شبکه برق مینی ُورلد مالیر
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان از تخصیص 2 میلیارد 

تومان برای رفع مشکل شبکه برق مینی ُورلد شهرستان مالیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، شیرزاد 
جمشیدی در بازدید از پروژه تفریحی و توریستی »مینی ُورلد« شهرستان مالیر 
که با حضــور نماینده مردم مالیر در مجلس و فرماندار ویژه این شهرســتان 
انجام شــد، اظهار داشــت: این پروژه عظیم به یک مــگاوات برق نیاز دارد که 
یک هزار و 700 متر شبکه فشار متوسط و 200 متر شبکه زمینی اجرا و یک پست 

به صورت ولتاژ اولیه از پست جدید 63 کیلوولت مالیر تامین خواهد شد.
وی ادامــه داد: مقرر شــد یک میلیــارد و 100 میلیون تومان با مســاعدت 
فرماندار مالیــر از اعتبارات این شهرســتان، 500 میلیون تومــان از اعتبارات 

شــهرداری و 400 میلیون تومان نیز از اعتبارات شرکت توزیع برق استان و در 
مجموع 2 میلیارد تومان برای اجرای شبکه برق این مجموعه اختصاص یابد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان تاکید کرد: چنانچه 
موافقت نامــه بین ما و شــهرداری مالیر هر چه زودتر انجــام و اعتبارات مورد 
نظــر تخصیص یابد، تامین شــبکه برق این مجموعه در زمــان مقرر اجرایی 

می شود.
گفتنی اســت؛ مجموعه تفریحی و توریســتی »مینی ُورلد« یا جهان کوچک 
یکی از شــاخص ترین پروژه های گردشــگری مالیــر با پیشــرفت فیزیکی 60 
درصد در زمینی به مساحت 48 هکتار در حال اجرا است و پیشانی گردشگری 

این شهرستان و استان همدان به شمار می رود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

بدینوسیله درگذشت 
علی صفدر کریمی و محمدحسن پرمه

)از همکاران بازنشسته( را تســلیت عرض نموده، برای آن عزیزان 
ســفر کرده علو درجات معنوی و برای خانواده محترم ایشــان صبر 

جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

آقایان امیرحسین لطفی، سعید فرهمند از ستاد
 مسعود مشتاق از امور دو

و عباس حقیقت مهام از همکاران بازنشسته
بدینوسیله مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده، برای آن عزیزان 
ســفر کرده علو درجات معنوی و برای شــما و خانــواده محترم صبر 

جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

تقدیرات

مهندس شیرزاد جمشیدی، مدیر عامل 
شرکت توزیع برق استان همدان:

آقای کیومرث ســرمدی واله، نماینده 

مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی 

برای خدمات رسانی به مردم.

معــاون  آزادبخــت،  مصطفــی  آقــای 

سیاســی امنیتــی و اجتماعــی و اســداله 

ربانــی مهر، مشــاور اســتاندار و مدیرکل 

بابت  همدان  اســتانداری  عمومی  روابط 

کســب رتبــه برتــر در جشــنواره اطــالع 

رسانی و روابط عمومی ها در سال 1399.

امیری،  ســلمان  ســتاد  دوم  ســرتیپ 

فرمانده انتظامی استان همدان به پاس 

قدردانــی از حســن همکاری و تشــریک 

مساعی با مجموعه انتطامی استان.

ســرتیپ دوم پاســدار مهــدی فرجی، 

جانشــین قرارگاه پدافند زیســتی استان 

همــدان بــه پــاس تالش هــای ارزنده و 

صادقانه در تحقق و پیشبرد سیاست ها 

و اهداف قرارگاه پدافند زیستی استان.

امــام  ربیعــی،  خلیــل  حجت االســالم 

جمعه درگزین به پاس استقرار مدیریت 

و  درگــزی  شهرســتان  در  بــرق  توزیــع 

ســرمایه گذاری های الزم به منظور ایجاد 

زیرساخت های شبکه برق.

سیدرضوان معراجی، مدیر دفتر حراست 
و امور محرمانه:

فرمانــده  امیــری،  ســلمان  ســردار 

انتظامــی اســتان همدان جهت حســن 

همکاری و تشریک مســاعی با مجموعه 

انتظامی استان در راستای اجرای فرامین 

مقام معظم رهبری.

سیدقاسم شیخی جانی، مدیر توزیع برق 
فامنین:

فرماندار  شــماعی،  ســیدمجید  آقــای 

شهرســتان فامنیــن بــه پــاس اهتمام و 

تالش های مجدانه در خدمات رسانی.

جلسه مدیریت مصرف برق در شهرستان مالیر برگزار شد
جلســه کمیته مدیریت مصرف برق شهرســتان مالیر با حضــور مدیر دفتر 

مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در مالیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر، جلسه 
کمیتــه مدیریت مصرف برق شهرســتان مالیــر با حضور مدیــر دفتر مدیریت 

مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد.
رضــا شــیردره مدیر توزیــع برق مالیر در این جلســه بــا بیان اینکــه کمیته 
مدیریت مصرف شهرســتان بــه عنوان یک تیم در کنار یکدیگر هســتند، اظهار 
داشــت: برنامه ریزی های الزم در خصوص جلب مشارکت مشترکین در برنامه 
پاسخگویی بار 1400 انجام شده است و همکاران ما تمام تالش خود را در جلب 

مشارکت مشترکین انجام خواهند داد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اســتان همدان نیز در ادامه 
ضمن تشــکر از تشــکیل جلســه و پیگیری مباحث مدیریت مصــرف، پیرامون 
همکاری مشترکین در کاهش پیک بار و مدیریت مصرف انرژی مطالبی عنوان 
و اظهار کرد: کشاورزانی که در ساعات اوج مصرف، از برق استفاده نکنند، تمام 

برق مصرفی آنها رایگان خواهد شد.
لیدا یوسفی تأکید کرد: در راستای کاهش مصرف برق، ادارات باید از ساعت 

11 به بعد سیستم های سرمایشی خود را خاموش کنند.
وی خاطرنشــان کرد: واحدهای مستقر در ناحیه های صنعتی، مرغداری ها، 
دامداری ها و چاه های آب کشاورزی در زمان اوج مصرف برق، از ساعت 13 تا 17 

مصرف برق خود را کاهش دهند.

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان در جشنواره 
اطالع رسانی و روابط عمومی ها

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در جشــنواره 
اطالع رســانی و روابط  عمومی های استان همدان  در سال 

1399 موفق به کسب رتبه برتر شد.
به گزارش روابط عمومی،  شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان در جشــنواره اطالع رســانی و روابــط  عمومی های 
استان همدان  در سال 1399 موفق به کسب رتبه برتر شد.

در این راســتا طی مراسمی که به مناســبت روز ارتباطات 
و روابط عمومی در ســالن شهدای استانداری همدان برگزار 
شــد، با اهــدای لوحی از ســوی معــاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعــی و مدیرکل روابــط عمومی اســتانداری همدان از 
مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان تقدیر شد.
دراین لوح آمده است: 

»ضمــن تبریــک روز جهانــی ارتباطات و روابــط عمومی 
خدمت شــما و همکاران محترمتان در حوزه اطالع رســانی، 
کسب رتبه برتر در جشنواره اطالع رسانی و روابط عمومی ها 
در سال 1399 را تبریک عرض می نماییم و از عملکرد و تالش 
مســتمر و تأثیرگذارتــان در این حوزه در جهــت خدمت به 

مردم تقدیر و تشکر می نماییم.«

کسب 2 رتبه برتر کشوری توسط شرکت 
توزیع برق استان همدان

به گزارش روابط عمومی، شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان در ارزیابی عملکرد کالن وزارت 
نیرو با عنوان باشگاه 10 تایی ها موفق به کسب 2 

رتبه برتر شد.
ایــن شــرکت در راه انــدازی ســامانه نظارت 
مکانیزه )ســنم( با هدف ایجاد شفافیت، ارتقاء 
ســالمت اداری، پایــش فرآینــد و مانیتورینــگ 

مکان محور عوامل اجرایی موفق به کسب رتبه برتر شد.
در طرح ســنم طراحي مکان محور، ایجاد سیســتم استعالمات، نظارت مکان 
محــور و كنترل پروژه، ایجاد بانک اطالعاتی و مکانیــزم کنترل کیفی کاال و ایجاد 

سیستم تبادل داده و اطالعات مورد پایش قرار می گیرد.
همچنین این شــرکت در تدوین برنامه هــای 099 و نظارت بر اجرای آنها نیز 
موفق به کســب رتبه برتر شــد که در این راســتا برنامه ریزی متمرکــز بر کنترل 
پیک بار با اســتفاده از اجرای برنامه های پاسخگویی بار تشویق محور نسبت به 

کاهش مصرف مشترکین صنعتی اقدام می شود.
الزم به ذکر است، این شرکت در گروه خود موفق به کسب مقام اول شد.

گفتنی است؛ همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه نخستین پویش هر هفته_
الف_ب_ایــران و بهره بــرداری از پروژه های صنعت برق در بخــش توزیع که با 
حضور وزیر نیرو و مدیران ارشــد صنعت برق کشور برگزار شد، شرکت های برتر 
در اجرای طرح های ساز و کاری تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق در 

قالب باشگاه 10 تایی ها معرفی شدند. 
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بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همدان گفــت: تاکنــون 10 شــرکت برای 
سرمایه گذاری در استان موفق به دریافت پروانه 
احداث نیروگاه خورشــیدی از سازمان انرژی های 
تجدیدپذیــر و بهره وری برق )ســاتبا( به مجموع 

60 مگاوات شده اند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی اظهار 
داشــت: امروزه کاهش ذخایر فســیلی، افزایش 
آلودگی هــای زیســت محیطی و جمعیت، رشــد 
اقتصادی و ضریب مصرف انرژی باعث شــده که 
به فکر اســتفاده از منابع انرژی دیگری باشــیم که 
یکی از ایــن منابع، انرژی های تجدیدپذیر اســت 
کــه در طبیعت بــه وفــور وجــود دارد و از جمله 
آن می تــوان بــه انرژی های بــادی، خورشــیدی، 

زیست توده و زمین گرمایی و... اشاره کرد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه میــزان تابــش نور 
خورشــید در نقــاط مختلف کشــور ایــران یکی از 
مناســب ترین راهکارها تأمین انرزی اســتفاده از 

نور خورشید است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: اســتان همدان بــا 290 روز 
تابش ساالنه خورشید یکی از مناطق مستعد و پر 
پتانســیل برای احداث نیروگاه های خورشیدی با 

راندمان باال است.
وی گفت: عالوه بــر نیروگاه های خورشــیدی، 
نیروگاه های مقیــاس کوچــک DG و CHP نیز از 
منابع تولید انرژی پاک هستند که در استان مورد 

توجه قرار گرفته است.
جمشــیدی با اشــاره به شــرایط آب و هوایی و 
تابش نور خورشید در استان عنوان کرد: تاکنون 
موفق به جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در ایــن زمینه شــده ایم که حاصــل آن احداث 6 
نیروگاه 7 مگاواتی با ســرمایه گذار خارجی و یک 
نیروگاه یک مگاواتی با اســتفاده از ســرمایه گذار 

داخلی بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر معادل 
اســتان  در  خورشــیدی  نیــروگاه  مــگاوات   48
فعال اســت، ادامــه داد: چهار نیــروگاه مقیاس 
کوچــک DG نیز بــا ظرفیتی معــادل 25 مگاوات 
از طریق ســرمایه گذاران داخلی در اســتان مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان با اشــاره به رتبه برتر اســتان در احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر در کشــور ابراز داشت: 
در حــال حاضر مجمــوع ظرفیــت نیروگاه های 
تجدیدپذیر اســتان به 72 مگاوات رسیده است 
کــه معــادل 3.61 کل انــرژی مصرفی اســتان را 

می کند. تأمین 
وی یــادآور شــد: در راســتای اشــاعه فرهنگ 
اســتفاده از انرژی هــای پــاک، این شــرکت چهار 
مســجد، هشت مدرسه و ستاد شــرکت را معادل 
125 کیلــووات به نیروگاه های خورشــیدی تجهیز 

کرده است. 

zzzخورشــیدی zنیــروگاه z54 zاز zبــرداریzبهره
محدودzبهzظرفیتzانشعابzدرzاستانzهمدان
جمشــیدی بیان کرد: عالوه بر این نیروگاه ها، 
54 نیــروگاه خورشــیدی محــدود بــه ظرفیــت 
انشــعاب بــا مجمــوع ظرفیت یــک هــزار و 85 
کیلــووات در اســتان طــی ســه ســال اخیــر بــه 
بهره برداری رســیده کــه 44 مــورد آن مربوط به 
انشــعابات خورشــیدی خانگی و 10 مورد معادل 

100 کیلوات مربوط به سایر مصارف است.
وی عنوان کرد: برای تشــویق مشترکین دارای 
انشــعاب برق در اســتان، این شــرکت با انعقاد 

قــرارداد خریــد تضمینی 20 ســاله با مشــترکین 
به نمایندگی از ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر 
و بهــره وری برق )ســاتبا( تاکنون 100 قــرارداد به 
مجمــوع ظرفیت یــک هــزار و 625 کیلــووات با 

مشترکین منعقد کرده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی اســتان 
همدان تاکنون 10 شــرکت برای سرمایه گذاری در 
اســتان موفق به دریافت پروانــه احداث نیروگاه 
خورشــیدی از ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهــره وری برق )ســاتبا( بــه مجمــوع 60 مگاوات 
شــده اند که در حال تهیه زیرســاخت ها و ســایر 

اقدامات اجرایی است.
وی عنوان کرد: 5 شــرکت نیز بــه ظرفیت 35 
مگاوات قرارداد خرید تضمینی خود را با شــرکت 
ســاتبا به امضا رســانده اند که تاکنــون موفق به 

احداث نیروگاه خورشیدی نشده اند.
جمشــیدی اضافــه کــرد: در راســتای جلــب 
مشارکت، همکاری و کمک به خانواده های کمیته 
امــداد امام )ره( و ســازمان بهزیســتی اســتان با 
توجــه به بررســی های به عمل آمده از پتانســیل 
احــداث نیــروگاه در محل هــای معرفــی شــده، 
150 قــرارداد بــا خانواده هــای زیرپوشــش این 
ســازمان ها منعقد شــده و پیگیری اخذ وام مورد 

نیاز از ادارات و نهادهای استانی هستیم.
وی با بیان اینکه معادل 95 مگاوات در استان 
در حال برنامه ریزی و فراهم کردن زیرســاخت ها 
اســت، افزود: پیش بینی می شــود تا پایان سال 
1400 از 3 نیــروگاه خورشــیدی بــزرگ به مجموع 
ظرفیــت 15 مــگاوات و 50 نیــروگاه خورشــیدی 
محدود بــه ظرفیــت انشــعاب با مجمــوع 600 

کیلووات به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کرد: با توجه به تجارب به دســت 
آمده در راســتای جذب ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی برای احــداث نیروگاه های تجدیدپذیر و 
پاک، بــا افزایش قیمت خرید بــرق نیروگاه های 
مذکور از طرف دولت و اصــالح قوانین و مقررات 
در تغییــر کاربــری زمین هــای مــورد اســتفاده و 

کاهش ریســک های مالی بانک ها و تســریع در 
اخذ مجوزهای مربوطه می توان به سرمایه گذاری 

بیشتر در استان امیدوار بود.
از  بهره بــرداری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تجدیدپذیــر  و  کوچــک  مقیــاس  نیروگاه هــای 
در اســتان در ســال 99 بــا توجــه بــه همزمانــی 
پیــک تولید نیروگاه های خورشــیدی بــا پیک بار 
شــبکه سراســری، نقــش بــه ســزایی در کاهش 

خاموشی های استان داشته است.
جمشیدی اظهار داشت: عالوه بر تأمین 3.61 
درصــد از کل انرژی مصرفی اســتان توســط این 
نیروگاه ها در ســال گذشــته با توجه بــه نزدیک 
بودن محل تولیــد به مصــرف، افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه، کاهش تلفات توزیع برق و عدم 
انتشــار آالینده زیســت محیطی از عمــده مزایای 

این نوع مولدهای پاک است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

 دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی 
توسط 10 شرکت سرمایه گذار در استان همدان

پیام تبریک مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان به مناسبت 

روز روابط عمومی
شــیرزاد  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
جمشــیدی مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
اســتان همدان طی پیامی فرا رســیدن 27 
اردیبهشــت مــاه، روز ارتباطــات و روابــط 

عمومی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:

روابط عمومــی بــه عنــوان رکن اساســی 
نظام ارتباطی و اطالع رســانی نقش تعیین 
آحــاد  آگاهی  هــای  افزایــش  در  کننــده ای 
جامعه، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی 

برعهده دارد.
بی شک روابط عمومی در صنعت برق با 
اطالع رســانی، ایجاد و حفــظ ارتباطات دو 
سویه بین سازمان و مخاطبان به پویایی و 
رشد و توسعه سازمان و دستیابی به اهداف 

و استراتژی های آن کمک می کند.
 27 گرامیداشــت  ضمــن  بدینوســیله 
اردیبهشــت مــاه؛ روز ارتباطــات و روابــط 
عمومــی ایــن روز را بــه تالشــگران عرصــۀ 
ارتباطات تبریک و تهنیــت عرض نموده و 
از خداوند متعال توفیــق روزافزون همگان 

را خواستارم.
جمشیدی 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

پیام مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان همدان 

به مناسبت روز صنعت 
برق

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان  
طی پیامی فرا رسیدن  روز ملی صنعت برق و 

روز جهانی کارگر را تبریک گفت.
بسم هللا الرحمن الرحیم

صنعت بــرق یکــی از مهمتریــن صنایع 
زیرساختی هر کشور است که با تامین برق 
مطمئن، بســتر مناســب برای توسعه سایر 
صنایع را فراهم می ســازد که این امر در گرو 
توانمندی و تخصص تالشگران این عرصه 
حیاتی است که با همت جهادی خود مسیر 

بالندگی ایران اسالمی را هموار می سازند.
اینجانب ضمن تبریــک روز ملی صنعت 
برق و روز جهانی کارگــر، به همه مجاهدان 
این عرصه  به ویژه همکاران محترم شرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان، از تالش هــا و 
زحمــات شــما کــه بــا تأمیــن بــرق پایدار 
در مســیر توســعه کشــور گام برمی دارید، 
صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می نمایم.

از درگاه ایزد منان دوام عزت و ســالمت 
شما را مسئلت دارم. 

جمشیدی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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سرپرست جدید اداره برق مریانج معرفی شد
امــور برق همدان یک، در جلســه ای با حضور فاضل مدیر امور یک برق همدان سرپرســت 

جدید اداره برق مریانج معرفی شد.
در این مراســم ضمن تقدیر از زحمات حســین عظیمــی زعیم، هادی زهره ونــد به عنوان 

رئیس اداره برق مریانج معرفی شد.

برپایی میز خدمت در امور برق همدان یک

امور برق همدان یک، در هفته جاری و به دلیل شیوع شدید ویروس کرونا، خدمات رسانی 
به ارباب رجوع و مراجعه کنندگان در این امور به صورت فعال و توسط کارشناسان مربوطه در 

ورودی ساختمان اداری و امور مشترکین با تشکیل میز خدمت انجام می شود.

تبدیل 17.5 کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار

امــور برق همدان یــک، ذبیح اله عواطــف فاضلی مدیر امــور برق همدان یک با اشــاره 
بــه اهم اقدامــات صورت گرفتــه در حوزه تبدیل شــبکه اظهار داشــت: تبدیل شــبکه بلوار 
شــهرداری و تجهیز با کابل خودنگهدار به متــراژ 5.5 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 

500 میلیون ریال انجام شد.
وی با بیان اینکه 12 کیلومتر شــبکه سیمی نیز در مناطق آلوده برکنار و به کابل خودنگهدار 
تبدیل شــد، گفت: تعدیل بار شبکه 244 مورد، اصالح و تعویض پایه فیوز 50 عدد، آچارکشی 
تاسیسات پست های توزیع 480 مورد، رفع ضعف ولتاژ 220 مشترک، اصالح ارت 65 دستگاه، 
رفع پارگی و سیم الشگی 80 مورد، اصالح کابل سرویس 180 مورد و... نیز از دیگر اقدامات بوده 

است که در مناطق نایب احمد، بلوار 9 دی، منوچهری و شهر مریانج صورت گرفت.

همــدان

خاموشی به احترام زمین در توزیع برق کبودراهنگ
کبودراهنگ، به مناســبت گرامیداشت روز جهانی »ســاعت زمین« چراغ های توزیع برق به 

مدت یک ساعت خاموش شد.
ســاعت زمین یک رویداد جهانی اســت که هر ســال در آخرین شــنبه ماه مــارس برگزار 
می شــود و در آن خانواده ها، مغازه ها و صاحبان کســب و کار با خاموش کردن چراغ ها و 
سایر دســتگاه های الکتریکی غیر ضروری خود به مدت یک ســاعت این مسئله را یادآوری 

می کنند.
مراسم ساعت زمین همه ساله در آخرین شنبه ماه مارس، برگزار می شود.

دیدار نوروزی مدیر توزیع برق کبودراهنگ با همکاران

کبودراهنگ، به  مناســبت ســال نو مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ با همکاران 

کرد. دیدار 

علــی همدانی در ســال جدید برای همه همکاران و خانواده های آنان ســال پر از خیر و 

برکت همراه با ســالمتی و موفقیــت آرزو کرد و از عملکــرد رضایت بخش و تالش مضاعف 

آنهــا در راســتای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشــتریان در روزهای پایانی ســال 

کرد. قدردانی 

وی در ایــن دیــدار کــه در فضایی کامال صمیمی برگزار شــد، به بررســی مســائل کاری و 

گفتگــو با همکاران پرداخت و ضمن بررســی نقطــه نظرات کارکنان ابــراز امیدواری کرد تا 

در ســال جدید شاهد ریشــه کن شــدن بیماری کرونا و موفقیت و پیروزی ملت بزرگ ایران 

و صنعت برق کشور باشیم.

کبودراهنگ

همدان

بهــــار
غبارروبی نمازخانه

پایش برق ادارات

پایش برق ادارات

توزیع بروشور مدیریت مصرف بین نمازگزاران

بازدید از واحدهای تجاری و تولیدی

آماده باش اکیپ  عملیاتی در روز عید سعید فطر

اجرای مانور برق
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دیدار مدیر توزیع برق رزن با امام جمعه شهرستان
رزن، مدیر توزیع برق رزن به مناسبت سال نو و همزمان با والدت باسعادت حضرت مهدی 

موعود)عج( با حجت االسالم منصوری مام جمعه شهرستان رزن دیدار کرد.
امــام جمعــه رزن در ایــن دیــدار از زحمــات و تالش هــای مدیریــت بــرق رزن در راســتای 
خدمات رسانی مطلوب، جلب رضایت مردم  و رفع خاموشی های حاصل از بحران، تقدیر کرد.

برگزاری مراسم ساعت زمین در مدیریت توزیع برق رزن

رزن، مراســم ساعت زمین همه ساله در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت برگزار 
می شود.

این مراســم همزمان با سراسر جهان و کشور در شهرســتان رزن نیز برگزار شد و چراغ های 
مدیریــت توزیع برق این شهرســتان از ســاعت 20:30 الی 21:30 دقیقه به مدت یک ســاعت 

خاموش شد.

رزن

اسدآباد

تویسرکان

رزن

بازدید از مصرف برق بانکها

مانور کنترل مصرف برق ادارات

مانور تعدیل بار در اسدآباد

دیدار مدیر برق رزن با امام جمعه

بازدید از مصرف برق ادارات

برگزاری گشت پایش مصرف برق

جمع آوری ماینر در اسدآباد

9
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و دوم  فروردین - اردیبهشت  1400   شماره 221



همدان

برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروها

جلسه تأمین برق انتخابات

تجلیل از معاونین و مدیران بازنشسته جدید

بازدید مدیرعامل از خطوط روستای شمس آباد

جلسه بررسی وضعیت خدمات غیرحضوری

تجلیل از معاونین و مدیران بازنشسته جدید

بازدید از روشنایی معابر

برگزاری محفل انس با قرآن

تجلیل از معاونین و مدیران بازنشسته جدید

محفــل انس با قــرآن کریم به صــورت ویدئو 

کنفرانس در شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 

همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 

بــرق اســتان همــدان، به مناســبت مــاه مبارک 

رمضان و میالد با ســعادت کریم اهل بیت، امام 

حســن مجتبی )ع( محفل انس با قرآن کریم در 

سالن جلسات شرکت توزیع برق استان همدان 

برگزار شد.

این مراســم بــا حضــور مدیرعامــل، اعضای 

شــورای فرهنگــی و قاریان برجســته در ســالن 

جلسات این شرکت و به صورت ویدئو کنفرانس 

با واحدهای تابعه برگزار شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان در این مراســم ضمن تبریک میالد امام 

حسن)ع( بر اجرای برنامه های فرهنگی و قرآنی 

تأکید کرد و گفت: برگــزاری محفل انس با قرآن 

کریم یکــی از راه هــای ترویج فرهنــگ قرآنی در 

جامعه است.

شیرزاد جمشیدی با بیان اینکه انس با قرآن و 

برگزاری برنامه های قرآنی کیفیت زندگی را بهبود 

می بخشد، افزود: اگر فرهنگ قرآنی در زندگی ما 

جاری و ساری شود شاهد برکات آن خواهیم بود.

در ادامه این مراســم قاریان حاضر در جلسه 

به قرائت آیاتی از قرآن کریم پرداختند.

برگزاری محفل انس با قرآن در توزیع برق استان همدان
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همدان

دیدار مدیرعامل با مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان

دیدار نماینده مردم اسدآباد با مدیرعامل

کمیته برنامه ریزی، بودجه و آمار

دیدار عمومی مدیرعامل بصورت ویدئو کنفرانس

دیدار مشاور و امور ایثارگران استانداری با مدیرعامل

کمیته تبیین استراتژی، خط مشی و راهبرد شرکت

حضور مدیرعامل در مرکز سامد

دیدار مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان با مدیرعامل

شورای معاونین و مدیران دفاتر مستقل

تقدیر از خانواده شهید »کوششی بصیر«
در توزیع برق رزن

مدیــر توزیع بــرق رزن به 
همراه جمعــی از کارکنان با 
»کوششــی  شــهید  خانواده 

بصیر« دیدار کرد.
به گــزارش روابط عمومی 
بــرق  توزیــع  مدیریــت 
عبــاس  رزن،  شهرســتان 
صفری مدیر توزیع برق رزن 
در مراســم تقدیــر از بــرادر 
شــهید »کوششــی بصیر« با 
گرامیداشــت یــاد و خاطره 
اســالمی  انقــالب  شــهدای 
گفــت: زنــده نگــه داشــتن 
سیره و راه پر افتخار شهداء، 

روح ایثار، مقاومت و ایستادگی را در جامعه احیا می کند.
وی عنوان کرد: در تمامی کشــورها کســانی که در دفاع از میهن شهید می شوند دارای ارزش و 
احترام ویژه ای هســتند و این تنها مختص کشور ایران نیست لیکن در کشور ما یک کشور اسالمی 

با فرهنگ ایثار و شهادت هستیم به طریق اولی تر شهدا احترام دارند.
مدیر توزیع برق شهرســتان رزن با اشــاره بــه اینکه باید امانتدار آرمان شــهدا باشــیم، افزود: 
امــروز جلوه هــای معنــوی ایثــار و شــهادت بایــد در فضای جامعــه تقویــت و نهادینه شــود و 
خیابان ها،کوچه ها و میادین ما به نام شــهدا مزین شــود و یاد و نام شهیدان در اذهان مردم ما 

تا ابد زنده و جاودانه بماند.

»ساعت زمین« در همدان برگزار شد

طرح جهانی »ساعت زمین« همزمان با سراسر جهان و کشور در استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، همزمان با سراســر جهان 
و کشــور طرح جهانی »ساعت زمین«، به احترام زمین و حفظ ســرمایه های ملی برای آیندگان و 

بهینه سازی مصرف انرژی در استان همدان اجرا شد.
در این راستا به مدت یک ساعت از ساعت 20:30 الی 21:30 برق ستاد شرکت و ساختمان های 

واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خاموش شد.
این اقدام نمادین برای حفظ محیط زیست و یادآوری اهمیت صرفه جویی مصرف انرژی است 

که به صورت همزمان المپ های اماکن مختلف در استان همدان خاموش شد.
گفتنی اســت؛ هر ساله آخرین شــنبه از ماه مارس که امســال برابر با 7 فروردین ماه است به 
عنوان روز »ساعت زمین« نامگذاری شــده است که با توجه به بحث گرمایش زمین و حفاظت از 

محیط زیست این مهم صورت گرفته است.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه نامگذاری امســال با عنوان 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گفت: 
در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری باید 
اصــالح گردش ارائــه خدمات در دســتور کار قرار 

گرفته و اجرایی شود و موانع موجود رفع شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
در  جمشــیدی  شــیرزاد  همــدان،  اســتان  بــرق 
نخســتین کمیته تبیین اســتراتژی، خط مشــی و 
راهبرد این شــرکت در ســال 1400 ضمن تبریک 
اعیــاد شــعبانیه بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام 
شــده در ســال گذشــته اظهار داشــت: امســال 
نیز شــاخص های عملکردی شــرکت را با شــدت 

بیشتری پیگیری خواهیم کرد.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت حفــظ و نگهداری 
تأسیســات افزود: یکی از مهمترین چالش هایی 
که شــرکت در سال گذشــته با آن روبرو بود بحث 
سرقت ها بود که انتظار می رود مدیران اجرایی با 
همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی فرمانداران 
منطقه خــود در پیشــگیری از این امــر به خوبی 

ورود کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: از برنامه های امسال تبدیل 
حدود 400 کیلومتر از شبکه های سیمی استان به 
کابل خودنگهدار اســت که در اولویت قرار دارد و 
در پیشگیری و کاهش سرقت تأسیسات نیز مؤثر 

است.
وی بــا تأکید بر ارتقاء شــاخص های شــرکت 

در ســال 1400 عنوان کــرد: ارتقــاء بحث وصول 
مطالبــات و کاهــش تلفــات شــرکت از جملــه 
شــاخص های مهم و اولویت دار ما است که باید 
امسال در این زمینه ها برنامه ریزی دقیقی داشته 

باشیم.
جمشــیدی پیگیری طرح برق امید، ارائه تمام 
خدمات بــه صورت غیر حضــوری و کاهش زمان 
تحویل و نصب انشــعابات را از دیگر برنامه های 

اصلی سال جاری عنوان کرد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال 
»تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« گفت: در 
راســتای تحقق بیانات مقام معظــم رهبری باید 
اصــالح گردش ارائــه خدمات در دســتور کار قرار 

گرفته و اجرایی شود و موانع موجود رفع شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان افــزود: بایــد موانــع رفــع و رونــد ارائه 
خدمــات بهبود یافتــه تا با حمایت و پشــتیبانی 
از ســرمایه گذاران کســب و کار و تولید در استان 

رونق یابد.
وی با اشــاره بــه اینکه مبنای کار مــا حرکت بر 
اســاس شــاخص ها اســت، اظهار داشــت: باید 
هدف هــای خود را با اســتراتژی شــرکت منطبق 

کنیم تا نتیجه خوبی حاصل شود.
جمشــیدی بــا تأکیــد بــر سالم ســازی محیط 
کار تصریــح کرد: در بحث رســیدگی بــه تحلفات 
پیمانکاران نیز اقدامات خوبی انجام شد که امید 

است امسال با دقت بیشتری پیگیری شود.
و  نامه هــا  آییــن  و  ضوابــط  رعایــت  وی 

دســتورالعمل ها را از دیگر موارد مهم عنوان کرد 
و گفت: سال گذشته هزینه ها به صورت هدفمند 
مدیریت شــد که ایــن روند امســال نیــز باید با 

جدیت ادامه داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان افزود: با توجه به برنامه ریزی های خوب 
انجام شــده در ســال 99 نرخ خاموشــی استان از 
روند کاهشــی خوبی برخوردار بود که امسال نیز 
بایــد برنامه ریزی ها دقیق تــر و نتایج مطلوب تر 

شود.
وی با اشــاره به انجام تعمیرات به صورت خط 
گرم بدون اعمال خاموشی، گفت: باید اکیپ های 
خــط گــرم بومــی در تمــام واحدهــای اجرایــی 
راه اندازی شــده و پیمانکاران به این سمت سوق 

داده شوند. 
جمشیدی با بیان اینکه در بحث GIS  نیز باید 
با تقویــت پیمانــکاران  GIS، تمــام اطالعات در 
نیمه نخست سال جاری به صورت کامل برداشت 
شــود، مهمترین کار در این حوزه را به روزرسانی و 

راستی آزمایی دانست.
وی ادامــه داد: در صــورت تکمیــل اطالعات 
GIS  نرم افزارهــا کاربردی تــر بــوده و می توانیم 
خدمات مطلوب تری به جامعه هدف خود ارائه 

دهیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به عقد 175 قرارداد در سال 99 
ابراز داشــت: در بحث نیرورســانی نیز چند پروژه 
بزرگ اســتانی در مجمــوع با اعتبــاری حدود 20 

میلیارد تومان در حال انجام است.
وی تصریــح کــرد: در بحث مدیریــت مصرف 
نیز 6 هزار و 500 مگاوات برنامه امســال شرکت 
توانیر اســت که از طریق برنامه های پاسخگویی 
بار تحقق می یابد که سهمیه شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان از این میزان 80 مگاوات است.
جمشیدی یادآور شد: در این راستا نیز باید با 
جلب مشارکت مشترکین در تعرفه های مختلف 
بــه ویــژه در بخش کشــاورزی پیــک بار اســتان 

مدیریت شود.
وی با بیــان اینکــه تفاهمنامه هــای همکاری 
کشــاورزان امســال به صورت الکترونیکی اســت، 
گفــت: از جملــه اقدامات خــوب انجام شــده در 
زمســتان ســال گذشــته جلب مشــارکت بخش 
صنعتی اســتان بود کــه نقش مؤثــری در کنترل 
پیــک بار زمســتانی داشــت و در ایــن زمینه بالغ 
بــر 700 میلیون تومان پاداش بــه صنایع همکار 

پرداخت شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تأکیــد کــرد: کاهــش تلفــات، وصول 
مطالبات، تأمین برق مشترکین صنعتی، اصالح 
فیدرهای بحرانی و تأمین بــرق پایدار و مطمئن 
برای مشــترکین از دیگر اهداف شــرکت در ســال 

جاری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تأکید کرد

ضرورت اصالح گردش ارائه خدمات و رفع موانع موجود
در راستای تحقق شعار سال


