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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 15 پروژه برق
طی ایام اهلل دهه فجر در رزن

4

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد 

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های برق کبودراهنگ 
5با اعتبار 51 میلیارد ریال در دهه فجر

مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد

 اجرای پروژه های زیربنایی در راستای 
6ارتقای شبکه برق شهرستان بهار

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

جمع آوری 148 مورد برق غیرمجاز در 
3حوزه امور برق همدان یک 

توزیع نیروی برق استان همدان
ت 

شرک

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر:

ائمه جماعات صنعت 
برق بازوان رسانه ای در 
حوزه مدیریت مصرف 

برق هستند
2

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
همدان:

70 درصد مشترکین 
خانگی استان همدان 
الگوی مصرف برق را 

16رعایت می کنند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

تبدیل وضعیت 126 نفر
از ایثارگران شاغل

در شرکت توزیع نیروی برق 
3استان همدان



پیام تبریک مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان 

به مناسبت چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

بــه گــزارش روابــط عمومــی، علی ســهرابی 
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همــدان در پیامــی فرا رســیدن چهل و ســومین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
»انقالب اســالمی یک حقیقت و برخاسته ی از 
یک ســنت الهی اســت« مقام معظم رهبری )مد 

ظله العالی(
انقالب پرشکوه اسالمی ایران در مسیر تکاملی 
خویــش بــا اتــکال به نیــروی الیــزال الهــی و با 
الهام از رســالت عظیم پیامبــران خدا در هدایت 
بشریت به ســوی هدف خلقت که همانا نیل به 
جایگاه مقام الهی انســان است، با مجاهدت ها 
و هدایت هــای بی بدیــل و بی نظیــر معمار کبیر 
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( اقیانوس 
مواج اراده هــای پاک و آهنین امت اســالمی را بر 
زبانه های سوزان سلطه استکبار جهانی و سیطره 
ظلمانی حکومت ســیاه شاهنشاهی فرو ریخت 
و پایه های کفــر و الحاد و اســتبداد طاغوت را با 
بذل جان عزیز هزاران جوان رشــید و سرو قامت 
در هــم شکســته و فجر پیــروزی نمایــان گردید. 
مردم قهرمان ایران، بــا ورود مصلح بزرگ قرن و 
معمار کبیر انقالب اســالمی به وطن در 12 بهمن 
57 طعم شیرین استقالل و آزادی را از یوغ بندگی 
استعمار و استبداد چشیدند و بنیان نامقدس و 
تاریک کفر و الحاد و حکومت شاهنشاهی را برای 

همیشه تاریخ در ایران اسالمی ساقط کردند.
در طلیعه دهه مبارک فجر، یاد و نام رهبر کبیر 
انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی )ره( و تمامی 
شهدای مظلوم و به خون خفته انقالب و مبارزین 
و آزادگان غیرتمنــد انقــالب اســالمی را گرامــی 
می داریم و با امام شهدا و خلف شایسته و صالح 
آن عزیز، رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت امام 
خامنه ای )حفظه ا...( پیمــان می بندیم که در راه 
پاســداری و حفاظــت از ثمرات و دســتاوردهای 
عظیم انقالب از هیچ تالشــی فروگــذار نکرده و با 
خدمــت بی منت به مردم عزیــز و غیرتمند ایران 
اســالمی گامــی کوچــک در ایــن مســیر مقدس 
برداریم.  بدینوســیله چهل و ســومین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی را به آحاد مردم شــریف 
و والیتمدار اســتان و همچنین همکاران تالشــگر 
و خــدوم عرصه صنعت تبریــک و تهنیت عرض 
توفیــق  و  ســالمتی  منــان  خداونــد  از  نمــوده، 
روزافزون برای همگان را خواستارم. همواره پایدار 

و سربلند باشید.
علی سهرابی بیدار

مدیرعامل 

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت توانیر:خبـــر

ائمه جماعات صنعت برق
بازوان رسانه ای در حوزه مدیریت مصرف برق هستند

مســئول امور فرهنگــی و دینــی شــرکت توانیر 
گفــت: ما 450 امام جماعــت در صنعت برق داریم 
کــه می توانند به عنوان بــازوان رســانه ای در حوزه 

مدیریت مصرف برق یاری گر این صنعت باشند.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، حجت االســالم رضا کاکاوند در 
دوره آموزشــی ســواد رســانه ای ویژه ائمه جماعات 
ضمن تبریــک دهه مبارک فجر با اشــاره به بیانات 
مقــام معظم رهبــری در خصوص هجمــه فرهنگی 
دشــمن اظهار داشــت: ما رســالتی به عنوان تبلیغ 

دین و هدایت خلق هللا داریم.
وی بــا بیــان اینکــه تبلیغ ســنتی محــض کافی 
نیست، عنوان کرد: از ظرفیت رسانه و فضای مجازی 

باید به صورت حرفه ای و تمام وقت استفاده شود.
مســئول امور فرهنگــی و دینی شــرکت توانیر با 
بیان اینکــه جهاد تبییــن یعنی جهاد شــبانه روزی 
بــرای تمام اقشــار و ســنین، گفت: وقتی دشــمنان 
نظام تمام همت خود را متمرکز بر حمله رســانه ای 
کرده اند، تکلیف ما را روشــن می کنــد که در همین 

جبهه باالترین حضورو تالش را داشته باشیم.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب برای چندمین 
بــار از »جهــاد تبییــن« ســخن گفتنــد و در دعــای 
معنادارخود در دیــدار با مداحان اهــل بیت)ع( از 
جهاد تبیین به عنــوان »جهاد عظیم روزگار ما« نام 

بردند.
وی بــا بیــان اینکه مــا بایــد ســربازگیری کنیم، 
تصریح کرد: ما 450 امــام جماعت در صنعت برق 
داریــم که می توانند بــه عنوان بازوان رســانه ای در 
حــوزه مدیریت مصرف بــرق یاری گــر این صنعت 

باشند.
کاکاوند با بیان اینکه طی 43 سال عمر با برکت 
انقالب اسالمی شــاهد فتنه ها و فشارهای دشمنان 
در همــه زمینه هــا بوده ایــم، افزود: مقابلــه با این 

فتنه ها نیازمند سواد رسانه ای است.
وی ادامه داد: باید فراینــد تولید و توزیع انرژی 
برق برای همه مردم تبیین شــود تا قدر این نعمت 
پــاک را بدانند و اینکــه چگونه و با چــه زحماتی به 

دست آنان می رسد. 

مســئول امور فرهنگــی و دینی شــرکت توانیر با 
اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان 
بر پیوســت فرهنگی طرح ها و پروژه ها گفت: برای 
بــه ثمــر نشســتن دســتاوردهای انقالب اســالمی 

نیازمند آگاه سازی مردم هستیم.
وی با تأکید بر حضور ائمه جماعات در جلسات 
شورای فرهنگی به عنوان کارشــناس تأکید کرد: ما 
به دنبــال راهبردهــای عملیاتی و اثرگذار هســتیم 
چراکــه کار فرهنگــی هزینه نیســت بلکه ســرمایه 

گذاری است.

z  مباحث فرهنگی و دینی در کنار موضوعاتی 
ماننــد مدیریت مصرف انرژی راه گشــا و مثمر 

ثمر است
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همــدان نیــز در ادامــه ضمن تبریــک ایــام اظهار 
داشــت: پرداختن بــه مباحث فرهنگــی و دینی در 
کنــار موضوعاتــی ماننــد مدیریت مصــرف انرژی 

می تواند بسیار راه گشا و مثمر ثمر باشد.
علــی ســهرابی بیدار با اشــاره به اهمیــت تولید 
محتوا در فضای مجازی افزود: در حال حاضر اشاعه 
ســبک زندگی غربی موجب ترویــج مصرف گرایی و 
اســراف شــده که باید به صورت جدی برای مقابله 
با آن تولید محتوا با ســبک زندگی اســالمی داشــته 

باشیم.
وی بــا بیان اینکه کار لشــگر ســایبری معاندین 
تولید محتوا برای به انحراف کشــیدن اذهان مردم 
است، گفت: در این شــرایط ارزش کارهای فرهنگی 

به خوبی جلوه می کند.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همــدان تصریح کــرد: توجه به ســبک زندگی ائمه 
اطهار)ع( و اولیای خدا و حتی شــخصیت های ملی 
در طــول تاریــخ می توانــد الگویی بــرای مقابله با 

هجمه ها و اصالح سبک زندگی باشد.
در پایــان این مراســم از ائمه جماعات شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همــدان تجلیل به عمل 

آمد.

مدیر توزیع برق شهرستان مالیر خبر داد

ارائه خدمات توزیع برق از طریق اپلیکیشن »برق من«
مدیــر توزیع نیروی بــرق شهرســتان مالیر گفت: 
مشــترکین بــا اســتفاده از اپلیکیشــن »بــرق مــن« 
می تواننــد از اطالعــات کنتور بــرق خــود مانند پله 
مصــرف، درخواســت انشــعاب، مشــاهده ســوابق 
مصــرف، راهکارهــای بهینه ســازی مصــرف و ده ها 

خدمت دیگر بهره مند شوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع بــرق مالیر، 
رضــا شــیردره از غیر حضوری شــدن تمــام خدمات 
و فعالیت هــای شــرکت بــرق و ارائــه آن از طریــق 
اپلیکیشن »برق من« از سال گذشته خبر داد و اظهار 
کرد: مشــترکین می توانند با نصب و استفاده از این 
نــرم افزار تمــام خدمات برق را غیرحضــوری و بدون 

مراجه به توزیع برق مالیر دریافت کنند. 
وی همچنین امکان ثبت و اعالم گزارشات مردمی 
در خصوص معرفی مراکز رمز ارز غیرمجاز را از خدمات 
قابل استفاده از طریق نرم افزار »برق من« دانست و 
ادامه داد: مــردم مالیر در صورت معرفــی مراکز رمز 
ارز غیر مجاز می توانند تا ســقف 20 میلیون تومان از 

پاداش نقدی بهره مند شوند و این اطمینان را داشته 
باشند که هویت آنها کامال محرمانه خواهد بود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر، اطالع از 
پله های مصرف، ثبت اطالعات کنتور برق، درخواست 
انشعاب و مشاهده سوابق مصرف را از جمله خدمات 
قابل استفاده از طریق نرم افزار »برق من« و  برشمرد 
و اعالم مشــکل روشــنایی معابر، گزارش خسارت به 
شبکه و سرقت شبکه های برق و همچنین درخواست 
رفع حریم را از دیگر ویژگی های کاربردی این نرم افزار 

عنوان کرد.
وی بــا تاکید بر عادالنه شــدن یارانه برق مصرفی 
مشــترکین از ابتــدای بهمن مــاه افزود: مشــترکان 
می توانند با استفاده از نرم افزار »برق من« از تخفیف 
در مصــرف انرژی بــا انتخاب و دســتیابی به پله های 

پایین تر مصرف استفاده کنند. 
شیردره با بیان اینکه مشترکانی که الگوی مصرف 
باالتــری دارنــد تاکنــون از یارانه بیشــتری بهره مند 
می شــدند، گفت: بر اســاس مصوبه جدید از این به 

بعد یارانه یکســانی کــه برای کل مشــترکان در نظر 
گرفته شده به آنها نیز تعلق خواهد گرفت و مشترکان 
پر مصــرف بابت مصرف باالتر از الگوی تعیین شــده 

هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد.
وی نرم افزار »برق من« را کوتاه ترین و ساده ترین 
روش برای بهره مندی از خدمات شرکت برق برشمرد 
که امــکان دانلــود آن از طریق نرم افزار کافــه بازار و 
همچنین ســایت شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان به نشانی  https://edch.ir وجود دارد.
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همــدان گفت: از اقدامات شــاخص ما طرح تبدیل 
وضعیت نیروهای شــرکتی ایثارگر بود که ابالغ 126 
نفــر از جامعه ایثارگــری ما که واجد شــرایط بودند 
انجام شــده که بعد از ارســال نتایــج گزینش احکام 

آنها صادر می شود.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، علی ســهرابی بیدار در مراسم 
گرامیداشــت روز شهید و نشســت با فرزندان شهدا 
ضمن گرامیداشــت مقام شــهدا و جانبــازان اظهار 
داشــت: بــا اســتعانت از درگاه الهی بایــد با توجه 
به ســیره شــهدا و جانبازان که جان خــود را در راه 
اعتالی کلمه هللا و خدمت بــه مردم نثار کردند، در 
راه خدمــت به مردم بــا قدرت و قوت و به درســتی 

عمل کنیم.
وی با بیان اینکه شــرکت برق از پیشــگامان ارائه 
خدمت به جامعه هدف ایثارگران بوده است، افزود: 
کارکنان این مجموعه در همه عرصه ها، هم در دفاع 
مقدس و جنگ تحمیلی و هم در عرصه ســازندگی و 
امروز نیز در هر عرصه ای از خدمت به مردم حضوری 

فعال دارند.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همدان گفت: تعداد 130 نفر از همکاران بازنشســته 
ما از فرزندان شــهدا، ایثارگران، جانبــازان و آزادگان 
هســتند و در حال حاضر نیز 39 نفر از همکار ایثارگر 

شاغل در مجموعه داریم. 
و  دســتورالعمل ها  تمــام  کــرد:  تصریــح  وی 
بخشــنامه های ایثارگــری بــا همدلــی و همراهــی 
معاونیــن و مدیــران در ایــن شــرکت اجــرا و تمام 
امتیازاتی که قانون بــرای ایثارگران در نظر گرفته در 

حکم آنان اعمال شده است.
ســهرابی بیدار بــا اشــاره بــه اجــرای برنامه های 
مختلف فرهنگی ادامه داد: در قالب طرح ســپاس 
امســال با 40 خانواده شهید با حضور مدیران دیدار 

و تجلیل به عمل آمد.
وی یــادآور شــد: از اقدامات شــاخص مــا طرح 
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگر بود که جزو 
نخستین شرکت ها در وزارت نیرو بودیم و ابالغ 126 

نفــر از جامعه ایثارگــری ما که واجد شــرایط بودند 
انجام شــده که بعد از ارســال نتایــج گزنیش احکام 

آنها صادر می شود.

z  شرکت توزیع برق اســتان در پاسخگویی به 
ایثارگران انقالبی و جهادی عمل کرده  است

مشــاور امور ایثارگران اســتانداری همــدان نیز در 
این مراســم ضمن تبریک به مناســبت هفته جانباز 
و روز شــهید از شرکت توزیع برق اســتان تقدیر کرد و 
گفت: مدیران این شــرکت در بحث تبدیل وضعیت 
ایثارگران احســاس مســئولیت کردند که این قانون 
تا پایان امسال به مرحله اجرا می رسد و این موضوع 

جای تقدیر از مسئوالن پیگیر را دارد.
حسین توکلی افزود: مجموعه شرکت توزیع برق 
اســتان همدان همواره در پاسخگویی به ایثارگران و 
جانبازان و رفع مشــکالت آنان به صــورت انقالبی و 

جهادی عمل کرده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: امید اســت همــه در راه 
آرمان های جمهوری اســالمی و خدمت به خانواده 
شــهدا و جانبــازان پا بــه رکاب بوده و قــدر آنان را 

بدانیم.

z  همه ما باید از ســیره و ســبک زندگی شــهدا 
استفاده کنیم

مدیــرکل بنیــاد شــهید اســتان همــدان نیز در 
ادامه گفت: ایثارگران ســرمایه بزرگ و عظیمی برای 
مجموعه شرکت توزیع برق هستند و همه ما باید از 

سیره و سبک زندگی شهدا استفاده کنیم.
مجید صفدریان با اشاره به الگو بودن جانبازان و 
ایثارگران عنوان کــرد: جانبازان و آزادگان عزیزی که 
در این مجموعه شاغل هستند یا بازنشسته شدند، 
کسانی هستند که جانشــان را در راه اسالم و انقالب 
فدا کردند و اگر به سبک این بزرگان خدمت و زندگی 

کنیم به یقین جزو بهترین جوامع خواهیم بود.

z  تکلیــف امــروز مــا تحقــق بیانیــه گام دوم 
انقالب اسالمی است

ســپاه  ادارات  بســیج  ســازمان  مســئول 
انصارالحســین)ع( اســتان همدان نیز با بیان اینکه 
خداونــد نــگاه ویژه ای به ماه شــعبان کرده اســت، 

افزود: در پایان مناجات عظیم شــعبانیه از خداوند 
درخواســت می کنیم که دائم الذکر باشیم؛ ذکر فقط 
لسانی نیســت و خدمت به مردم و داشتن کارایی و 
اثربخشی نیز ذکر خدا اســت و امروز مکاتب دنیا به 

دنبال کارایی و اثربخشی در دستگاه ها هستند.
ســرهنگ ابراهیم بختیاری با بیان اینکه خداوند 
شــهدا را در زمره صدیقین و صالحین آورده اســت، 
گفت: امروز هر چه نظام جمهوری اســالمی افتخار و 

عظمت دارد به برکت مجاهدت شهیدان است.
وی با بیان اینکه امروز نیز تکلیف ما تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب اســالمی اســت، با اشاره به نامه 53 
نهج البالغه خاطرنشــان کرد: امــام علی)ع( در این 
نامه به مالک اشــتر سیمای کارگزار اســالمی را بیان 
می کند که همه ما باید آن را نصب العین قرار دهیم 
چراکه امــروز بزرگ ترین معروف، خدمــت به مردم 
اســت که باید از آن صیانت کنیم تا وظیفه خود را به 

خوبی انجام دهیم.
در پایــان این مراســم ضمــن تقدیــر از فرزندان 
شهدا، نهالی به یاد شــهدا در محوطه شرکت توزیع 

نیروی برق استان همدان غرس شد.

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

جمع آوری 148 مورد برق غیرمجاز در حوزه امور برق همدان یک 
مدیر امور یک برق همدان از جمــع آوری 148 مورد برق غیرمجاز 

در حوزه امور برق همدان یک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، ذبیح اله عواطف 
فاضلی اظهــار کرد: بهره بــرداری امور برق همدان یک در راســتای 
تامیــن انــرژی و بــرق پایــدار در فصل زمســتان، توســعه فرهنگ 
اســتفاده بهینه از انرژی برق و بر اســاس دســتورالعمل های تبیین 
شــده با پایش بار مراکز تجــاری و اداری، تعدیل روشــنایی معابر، 
شناسایی و جمع آوری برق های غیر مجاز و برخورد با تولیدکنندگان 
رمــزارز و همچنین انجــام تعمیرات دوره ای شــبکه بــا برنامه ریزی 

مناسب اقدامات موثری انجام داده  است.
وی افزود: در تحقق اهداف یاد شــده اســتفاده مناسب از نیروی 
انســانی و تجهیزات موجود قابل توجه است که این امر هماهنگی 
و نظم در کارها، شناسایی اشکاالت شبکه، اولویت بندی آن و امکان 
تخصیص موثر زمان و منابع شــرکت را برای اقدامات دارای اولویت 

به همراه دارد.
مدیر امور برق همــدان یک ادامه داد: از جملــه اقدامات انجام 

شــده در این حوزه تبدیل شــبکه فشــار ضعیف به میزان 300 متر، 
تعدیل بار شبکه و مشترکین به منظور تامین برق مطمئن و پایدار 
به تعداد 40 مورد، رفع ضعف ولتاژ مشــترکین خانگی به تعداد 21 
مورد، جابجایی جعبه انشــعاب 3 دســتگاه، اجرای مانور به منظور 
استاندارســازی ولتــاژ و تحویل برق مطمئن به مشــترکین 6 مورد 
و ســرویس و نظافت ســالیانه پســت های توزیع متناسب با فصل 

زمستان بوده است.
وی تعمیــرات درب پســت و تعویض قفــل 40 عــدد، تعمیرات 
شبکه فشــار ضعیف زمینی، سرویس بلوارها و معابر اصلی و فرعی 
و تعمیرات اساسی روشنایی معابر محدوده اموریک همدان، شاخه 
زنــی و هرس درختان برای جلوگیری از قطع برق، رفع کجی 20 اصله 
پایــه، جمــع آوری 148 مــورد برق های غیرمجــاز، مانور در راســتای 
شناســایی و جمــع آوری ماینــر 6 مــورد، اصالح کابل ســرویس 20 
مورد، همکاری و تعامل با سایر ارگان های شهری در خدمات رسانی 

مطلوب تر را از دیگر فعالیت های حوزه بهره برداری برشمرد.
عواطــف فاضلــی عنوان کــرد: همچنین با توجه بــه تقارن این 

فصــل بــا ســالروز انقالب شــکوهمند ایــران، ایــن اداره عــالوه بر 
آماده باش کامل تمهیدات الزم در راســتای برپایی هرچه باشکوه تر 
ایــن ایــام ا... را اتخــاذ کرده و بــا اســتقرار اکیپ هــای عملیاتی در 

مراسم های مختلف همکاری الزم را داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل وضعیت 126 نفر از ایثارگران شاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
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 مدیــر توزیع نیــروی بــرق شهرســتان رزن از 
افتتاح و کلنگ زنی 15 پروژه برق با اعتباری بالغ 
بر 72 میلیــارد و 400 میلیون ریال طی ایام هللا 

دهه فجر در شهرستان رزن خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی توزیع بــرق رزن، 
عباس صفایی ضمــن تبریک ایام هللا دهه فجر 
و والدت باسعادت حضرت امام محمد باقر)ع(، 
با اشــاره به نامگذاری امســال به عنوان »تولید، 
از ســوی مقــام  پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« 
معظم رهبری، تالش در راســتای توسعه شبکه را 
از اهداف شرکت توزیع برق دانست و اظهار کرد: 
همــگام بــا تمامی خدمتگــزاران میهن اســالمی 
کــه عــزم و اهتمام خویــش را جهت ســربلندی 
کشور و برافراشــته شدن پرچم مقدس جمهوری 
اســالمی ایران با تالشــی صادقانه و همتی بلند، 
بــکار گرفته اند تــا چرخه های توســعه و آبادانی 
کشور شــتاب گیرد، توزیع برق شهرستان رزن نیز 
در این راســتا با افتتاح و بهره بــرداری از چندین 

پروژه سهمی در این توسعه خواهد داشت.
وی گفت: این مدیریــت با 848 کیلومتر خط 
فشــار متوســط و 671 کیلومتــر خطــوط فشــار 
ضعیف و 194 دستگاه تراســفورماتور عمومی و 
تعداد839 دستگاه ترانســفورماتور اختصاصی 
وظیفه خدمت رسانی به 34 هزار و 137 مشترک 

را در این شهرستان به عهده دارد.

مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان رزن از 
افتتاح  همزمان 12 پروژه برق رســاني با اعتباري 
بالغ بــر 59 میلیارد و 200 میلیــون ریال در ایام 
هللا دهه فجر امســال در شهرستان رزن خبر داد 
و افزود: این پروژه ها شــامل احداث پست های 
هوایــی روســتای امیرآبــاد و ماهنیــان، تبدیل 
شــبکه مســی به کابــل خودنگهدار در راســتای 
کاهش تلفات، اصالح و بهینه شــبکه های فشار 
ضعیــف و متوســط روســتایی فاز یــک، احداث 
شــبکه خودنگهدار جهــت متقاضیان انشــعاب 
جدید روســتایی، توسعه و بهبود شبکه روشنایی 
روســتایی و احداث شبکه خودنگهدار شهری رزن 

و دمق است.
وی ادامه داد: احداث تجهیزات مانوری جهت 
کاهــش انــرژی توزیــع نشــده و مانــور خطوط، 
تامیــن  عــادی،  کنتورهــای  تعویــض  و  نصــب 
بــرق متقاضیــان جدیــد دیماندی-پروژه هــای 
زمینــی  پســت  احــداث  اهدایــی،  و  خودیــاری 
قطعه ســازان شوکت و برق رســانی به پروژه های 
متقاضیان جدید کشــاورزی، صنعتــی و... نیز از 

دیگر پروژه ها است که به بهره برداری می رسند.
طرح هــای  افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  صفایــی 
برق رســانی در شهرســتان گفت: نیرو رسانی به 
چهــار واحــد گلخانه، ســه واحد دامــداری و 15 
حلقــه چــاه آب کشــاورزی، نصب 125 دســتگاه 

چراغ 20 وات ال ای دی کم مصرف و 70 دستگاه 
چــراغ 70 وات ســدیمی، نصــب و تعویض 600 
دســتگاه کنتور تکفــاز معیوب خطــادار، احداث 
یک دستگاه تابلو فشار متوسط 5 سلولی نیز به 

مناسبت این ایام به بهره برداری می رسد.
وی از 3 پــروژه قابل کلنگ زنی با اعتباری بالغ 
بــر 13 میلیــارد و 200 میلیــون ریال خبــر داد و 
افزود: احداث کابل خودنگهدار شهری شماره 2، 
اصالح و بهینه شبکه فشــار ضعیف روستایی فاز 
2 و احداث ترانــس عمومی 18 متری چمران نیز 
از جمله پروژه هایی هســتند که در ایام هللا دهه 

فجر کلنگ زنی می شوند.
رزن  شهرســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
ضمــن تشــکر از همــکاری مشــترکین در زمینه 
مدیریــت مصرف انرژی و رعایــت الگوی مصرف 
از مشــترکین برق به خصوص در بخش خانگی، 
تجــاری و صنعتی درخواســت کرد بــا کاهش 10 
درصــدی مصرف برق، صنعت بــرق را در تامین 

برق مطمئن و پایدار یاری کنند.
وي اظهار داشــت: در این راستا این مدیریت 
و  بروشــور  هــزار   3 از  بیــش  توزیــع  بــه  اقــدام 
برگزاری جلســات آموزشــی مدیریــت مصرف و 
انتشــار پیام های متعــدد در فضــای مجازی در 
ســطح واحدهای تجــاری و ادارات شهرســتان و 

مشترکین صنعتی شهرستان کرده است.
صفایی بیان کرد: با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا جهــت رفاه حال مشــترکین و دســتیابی 
آســان به خدمات توزیع برق، مشــترکین گرامی 
می تواننــد با ثبــت نام در ســامانه اپلیکیشــن 
بــرق مــن از خدمات عمومــی مورد نیــاز بدون 
مراجعــه حضــوری و تنها از طریق گوشــی تلفن 
همراه خود در هر زمــان و در هر نقطه خدمات 

کنند. دریافت 
بــرق  شــبکه های  اصــالح  از  ادامــه  در  وی 
مشــترکین با اجرای 6 مانــور عملیاتی در قالب 
تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع برق در سال 
جــاری در مدیریت بــرق رزن خبــر داد و افزود: 
ایــن مانورها با هدف کاهش خاموشــی، اصالح 
شــبکه های برق مشــترکین، تامین بــرق پایدار، 
افزایــش ضریــب اطمینــان شــبکه و جمع آوری 
برق های غیر مجاز انجام شــده و پیگیری ها برای 
اجرای حداقــل دو مانور دیگر تا پایان ســال در 

حال انجام است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 15 پروژه برق
طی ایام اهلل دهه فجر در رزن

پیام تبریک مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان 

به مناسبت روز مهندس

علــی  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
سهرابی بیدار، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان طی پیامی فرا رسیدن روز 

مهندس را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

به نام یگانه مهندس هستی
تاریــخ درخشــان ایران اســالمی بــه خود 
می بالد که سرشار از دانشمندان و مهندسین 
باخــردی اســت کــه پایه  گــذار تمــدن بزرگ 
اســالمی ایرانــی بــرای ایــن ســرزمین کهــن 

بوده  اند.
پنجم اسفند ماه، خجسته میالد دانشمند 
بــزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوســی که 
بــه نــام روز مهندس نام گذاری شــده اســت، 
روز تجلیــل از اندیشــه های نــاب، باورهــای 
ارزشــمند، روز پاسداشــت خالقیــت و ابتکار و 
روزگرامیداشــت تجلیــل از این ســرمایه های 

علمی کشور است. 
اینجانــب ایــن روز را بــه کلیه مهندســین 
و همــکاران محتــرم صنعــت بــرق تبریک و 
تهنیت عــرض می نمایم، امید اســت با الهام 
از فناوری هــای نویــن و خالقانه و همســو با 
رعایت مقررات مهندســی و اخالق اســالمی و 
حرفه ای، اندیشه و روش مهندسان ایرانی در 
جهت خدمت به مــردم برای همگان همانند 

گذشته الگو قرار گیرد.
سهرابی بیدار
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان

خبـــر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
بدینوسیله درگذشت 

محمدحسن حقی، حسنعلی موالئی همدم، 
محمدرضا احقاقی، علی اکبر قالبندی

و مرتضی سلطانی شایان
از همکاران بازنشسته را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیزان سفر کرده علو 
درجات معنوی و برای خانواده محترم ایشــان صبر جمیــل از درگاه خداوند 

منان مسئلت داریم.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

همکاران گرامی

آقای عباس گودرزی
بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز 

سفر کرده علو درجات معنوی و برای شما و خانواده محترم صبر 

جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
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معرفی کارکنان نمونه  شرکت توزیع برق استان همدان

اپراتور نمونه 
جناب آقای 

محمدسعادت کریم پور
از توزیع برق شهرستان اسدآباد

اپراتور نمونه 

جناب آقای
مهدی ساکی

از توزیع برق شهرستان نهاوند

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

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

همکاران گرامی آقایان عباس شهبازیان از ستاد و حسین باذلی از فامنین

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

تقدیرها

z  مهندس علی ســهرابی بیــدار، مدیر
اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  عامــل 

همدان:
آقــای علیرضا قاســمی فرزاد، اســتاندار 
همــدان به پــاس اقدامات انجام شــده در 
جامعــه  آگاهی بخشــی  و  بصیرت افزایــی 
برگــزاری  در  گرفتــه  صــورت  تالش هــای  و 
نخستین جشنواره رســانه ای و مردمی فجر 

استان همدان.
z  ذبیــح الــه عواطــف فاضلــی، مدیر

توزیع برق همدان یک:
آقــای محمدعلــی محمــدی، فرمانــدار 
شهرستان همدان برای همراهی صمیمانه 
و همــکاری در اجــرای مانــور عملیاتی خط 

20کیلوولت دشته عبدالرحیم.
z  بــرق توزیــع  مدیــر  شــیردره،  رضــا 

شهرستان مالیر:
آقــای حســین فارســی، فرمانــدار ویژه 
شهرســتان مالیر برای زحمات و تالش های 
 192 پــروژه  تکمیــل  در  جهــادی  و  ارزنــده 

واحدی مسکن دژچنار مالیر.
z  منصــور ذاکــری، مدیــر توزیــع برق

شهرستان نهاوند:
حجت االســالم عباســعلی مغیثــی امــام 
جمعه و آقای مصطفی ســراقی رئیس بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگران شهرســتان نهاوند 
بابت زحمات در راستای ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت در جامعه از طریق همکاری خوب 
و صمیمانه با بنیاد شهید شهرستان نهاوند.

z  سیدقاسم شیخی جانی، مدیر توزیع
برق شهرستان فامنین:

فرمانــدار  شــماعی،  ســیدمجید  آقــای 
شهرستان فامنین به پاس تالش های ارزنده 
و تعامل ســازنده در راستای خدمت رسانی 

به مردم فهیم شهرستان فامنین.
z  بــرق توزیــع  مدیــر  امامــی،  حیــدر 

شهرستان درگزین:
آقایــان حســن لطفــی، نماینــده مردم 
شهرســتان های رزن و درگزیــن در مجلس 
شورای اســالمی و کمیل خواستان، فرماندار 
شهرســتان درگزین و حجت االســالم خلیل 
ربیعی، امام جمعه شهرســتان درگزین و  در 
لوح هایــی جداگانه بــه پــاس تأمین برق 
متقاضیان جدیــد گلخانه ای، کشــاورزی و 
صنایــع وابســته و دیگر صنایع در راســتای 
خدمت رسانی به مردم شهرستان درگزین و 
در راستای تحقق شعار سال و رعایت حقوق 

شهروندی.
فرمانــدار  خواســتان،  کمیــل  آقــای 
شهرستان درگزین بابت زحمات و اقدامات 
موثر در جهت توســعه شهرســتان و بهبود 

شاخص های کمی و کیفی.

 مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کبودراهنــگ 
گفت: به مناســبت دهه مبارک فجــر پروژه های 
برق با اعتبــاری بالغ بر 51 میلیارد ریال افتتاح و 

به بهره برداری می رسد. 
به گزارش روابط عمومی توزیع برق شهرستان 
کبودراهنگ، علی همدانی با اشــاره به اقدامات 
صورت گرفته در ســال جاری اظهار داشت: مبلغ  
8 میلیــارد و 103 میلیون ریال در بخش اصالح و 
بهینه سازی شــبکه های روستایی شامل تعویض 
احداث  شــبکه ها،  تقویــت  خودنگهــدار،  کابــل 
پســت های توزیع و جابجایی پست های عمومی 

مشترکین روستایی هزینه شده است.
وی افــزود: همچنیــن برای توســعه و احداث 
مناطــق شــهری روســتایی و رفــع حریم شــبکه 
20کیلو ولت و فشــار ضعیف و فروش انشــعاب 
جدید مشــترکین نیز 2 میلیــارد و 606 میلیون 

ریال هزینه شده است.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کبودراهنــگ 
با اشــاره بــه هزینه کــرد 16 میلیارد ریــال برای 
از  موجــود  شــبکه های  نگهــداری  و  تعمیــرات 
ابتــدای ســال تاکنــون گفــت: در بحــث اجرای 
طرح های کاهــش تلفات که از اهداف شــرکت 
توزیع برق بوده، امســال 12 میلیارد ریال جذب 
شــده که یکــی از اهــداف تامین بــرق مطمئن 
و پایدار به مشــترکین اســت و در همین راســتا 
اقدامات خوبی برای بهبود و ارتقاء شــبکه های 
موجود داشــتیم که باعث شده که روند مصرف 
نســبت به ســال های قبل ســیر نزولی داشــته 

باشد.
وی در ادامه با اشــاره به احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر افزود: در شهرستان کبودراهنگ دو 
نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی شهدای کردآباد و 
بشــیک تپه و یک نیروگاه chp 6 مگاواتی فعال 

است.
ریالــی  میلیــارد   123 بدهــی  از  همدانــی 
مشــترکین به توزیــع برق کبودراهنــگ خبر داد 
و گفــت: در صــورت پرداخــت بــه هنــگام ایــن 
مطالبــات می تــوان شــبکه های فرســوده را در 
زمان کوتاه بهینه سازی  و برای متقاضیان جدید 
به فوریت شــبکه احداث کرد و روشــنایی معابر 

عمومی را فعال نگهداری کرد.
وی از مــردم فهیــم و قانون مــدار شهرســتان 
مرمــت  و  ســازها  و  ســاخت  در  تــا  خواســت 
ســاختمان ها حریم شــبکه ها را رعایــت کنند تا 
حــوادث ناگوار اتفــاق نیفتد و عنــوان کرد: این 
موضوع از طریق مراجع صدور مجوز و قضایی و 

انتظامی به طور جدی پیگیری می شود.
وی افــزود: تعداد کل مشــترکین شهرســتان 
45 هــزار و 724 اشــتراک اســت که بــا 29 فیدر 
فشار متوســط هوایی از چهار پســت فوق توزیع 
تغذیــه می شــود و مصــرف همزمــان پیــک در 

شهرستان 57 مگاوات است.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کبودراهنــگ 
تصریــح کرد: ایــن مدیریت با یک هــزار و 484 
کیلومتر شــبکه فشــار متوســط و یک هزار و 101 
کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف و یک هــزار و 501 
دســتگاه پست هوایی برق مشــترکین عمومی و 

اختصاصی را تامین می کند.
وی با بیان اینکه در این شهرســتان روســتای 
بدون بــرق وجود ندارد، گفت: بــرای حمایت از 
افراد و اقشــار آســیب پذیر با ارائه معرفی نامه و 
مدارک الزم یک انشــعاب رایگان به مددجویان 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بهزیســتی و 
خانواده هــای معظم شــهداء و ایثارگران واگذار 

می شــود و اگر متقاضــی بخواهــد در منطقه ای 
بــه صورت موقت از شــبکه برق اســتفاده کند ما 
نیز  این آمادگی را داریم که یک انشــعاب موقت 

واگذار کنیم.
همدانی بیان داشــت: از ابتدای سال تاکنون 
180چراغ ال ای دی و گازی در ســطح شهرستان 
نصب شده و در مجموع 22 هزار و 892 دستگاه 
انواع مختلف چراغ در ســطح شهرســتان داریم 
که بــا دو دســتگاه باالبر به صــورت برنامه ریزی 
شده در روســتاها و با هماهنگی دهیاری ها و در 
شــهرها با  بازدید پرســنل و درخواست مردمی 

سرویس می شوند.
وی با بیان اینکه به مناسبت دهه مبارک فجر 
پروژه های بــرق با اعتبــاری بالغ بــر 51 میلیارد 
ریال افتتــاح و به بهره برداری می رســد، گفت: از 
مهمتریــن این پروژه ها برق رســانی به روســتای 
دولت آباد، تامین روشنایی بزرگراه ورودی شهر 
جابه جایی  و  اصــالح  ویان(،  )محور  کبودرآهنگ 
شــبکه 20 کیلوولت روســتاهای تابعه، توسعه و 
احداث شــبکه بــرای متقاضیان جدید شــهری و 
روســتایی، پســت جدید منظریه )کبودراهنگ(، 
قبــاق تپــه و ازونــدره، تبدیــل ســیم بــه کابــل 
روســتای  جدیــد  پســت  احــداث  خودنگهــدار، 

خالقوردی و... است.

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد 

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های برق کبودراهنگ 
با اعتبار 51 میلیارد ریال در دهه فجر
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به جدیداالستخدامی ها

آقایان بابک اسدیان، امیرحسن کرمی، سعید باللی، مصطفی 
امرائی و مجید احمدی از ستاد، محمدرضا محمدظاهری از 

تویسرکان، محمود براتی از مالیر، سیدحجت رمضانی از نهاوند و 
خسرو شریفی جم از اسدآباد

و خانم ها سیما کمال همدانی و پریسا رحمانی از ستاد 
پیوستن شما به خانواده بزرگ شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان را تبریک 
عرض نموده و آرزومندیم در ســایه الطاف الهی در انجام امور مربوطه سربلند و 

پیروز باشید .

مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد

 اجرای پروژه های زیربنایی در راستای ارتقای 
شبکه برق شهرستان بهار

مدیر توزیع برق شهرســتان بهــار از اجرای 
پروژه های زیربنایی در راســتای ارتقای شبکه 

برق شهرستان بهار خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع  
برق شهرستان بهار، مازیار باللی مقدم اظهار 
داشــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 15 
کیلومتــر خط 20 کیلوولــت و 6 کیلومتر خط 
فشار ضعیف در شبکه برق شهرستان احداث 
و بیــش از 2 هــزار انشــعاب بــه متقاضیــان 

فروخته شده است.
از  یکــی  بهــار  شهرســتان  افــزود:  وی 
قطب های اصلی و مهم صنعتی و گردشــگری 
اســت و با دارا بودن بیش از 52 هزار مشترک 
برق در بخــش خانگی، کشــاورزی و صنعتی، 
همواره با تقاضای روزافزون فروش انشعاب 
و  کشــاورزی  بخش هــای  در  خصــوص  بــه 
صنعتی روبرو اســت که تحقق این مهم،خود 
مستلزم سرمایه گذاری و هزینه کرد در بخش 

زیرساخت های شبکه برق شهرستان است.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهــار گفت: با 
توجه به شــعار ســال که حمایت از تولید در 
آن مــد نظر اســت مجموعه برق شهرســتان 
بهار اقدام بــه احــداث 6/3 کیلومتر خط 20 
کیلوولت هوایی شــهرک صنعتــی بهاران به 
همراه اصالح و بهینه سازی خط 20 کیلوولت 
معدن باباعلی و تعویــض 45 اصله تیر برق 

12 متری کرده است.
وی ادامــه داد: همچنیــن بــرای توســعه 
خدمت رســانی  و  روســتایی  زیرســاخت های 
شایســته تر به اهالی روســتاهای شهرســتان 

بهار نیز اقدام به احداث ترانس 100 کیلوولت 
و تابلــو عمومــی 200 آمپــر روســتای گنبدان 
به همــراه نصــب 59 اصله تیربــرق و 2050 
مترکابل خودنگهدار شــبکه فشــار ضعیف و 
18 دســتگاه چــراغ روشــنایی در قالب طرح 
توسعه روســتایی و نصب 60  اصله تیر برق و 
یک هزار و 653  متر کابل خودنگهدار شــبکه 
فشــار ضعیف و 100 دســتگاه چراغ روشنایی 
در قالب طــرح اصالح عوارض روســتایی در 

روستاهای شهرستان بهار شده است.
باللی اضافه کرد: در سال جاری و تا پایان 
دی ماه تعداد یک هزار و 646 مورد انشعاب 
در بخش خانگــی و 262 انشــعاب در بخش 
صنعتی و همچنین 139 انشــعاب برق نیز در 
بخش کشــاورزی به متقاضیان اخذ انشعاب 

برق واگذار شده است.
وی میزان فروش انرژی برق به مشــترکان 
شهرســتان بهار را تا پایان دی ماه سال جاری 
بیــش از 320 هــزار مــگاوات ســاعت اعــالم 
کــرد و افــزود: در شهرســتان بهــار 5 پســت 
فــوق توزیع به همــراه 28 فیــدر 20 کیلوولت 
فعالیت داشته که امسال 15 کیلومتر خط 20 
کیلوولت و 6 کیلومتر خط فشــار ضعیف نیز 

به وسعت شبکه برق افزوده شده است.
بــا  بهــار  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
درخواست از عموم مردم شهرستان بهار برای 
مصــرف بهینه و درســت از نعمــت خدادادی 
همــه  مســتمر  و  دائــم  بهره منــدی  و  بــرق 
از  مدیریت  ایــن  افزود:مطالبات  مشــترکان 
دستگاه های اجرایی و مشــترکان بالغ بر 60 
میلیارد ریال بوده و درخواســت ما به عنوان 
خدمت رســان مردم شــریف شهرســتان بهار 
این اســت که مشــترکان بهای بــرق مصرفی 
خــود را در موعــد مقــرر پرداخت کننــد تا با 
داشــته  مطلوب تری  خدمت رســانی  بتوانیم 

باشیم.
وی گفت: از دیگر اقدامــات مجموعه برق 
در شرایط شیوع ویروس کرونا خدمت رسانی 
بــه شــیوه غیرحضوری اســت که بیــش از 30 
عنــوان خدمــت از طریــق اپلیکیشــن »برق 
من« در دسترس همگان بوده و همشهریان 
می توانند در هر جایی که حضور دارند، بدون 
مراجعه بــه اداره برق خدمات مورد نیاز خود 

را انجام داده و پیگیری کنند.

آیین تکریم و دیدار با خانواده معظم شهید واالمقام 
یحیی عقیلپور

به مناسبت ایام هللا دهه مبارک فجر مدیر توزیع 
برق بهــار به همراه جمعــی از کارکنان این مدیریت 
با خانواده معظم شــهید واالمقام »یحیی عقیلپور« 

دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق بهار، همزمان 
با ایــام هللا دهه مبارک فجر مدیر توزیع برق بهار به 
همراه جمعــی از کارکنان این مدیریــت با خانواده 
معظم شهید واالمقام »یحیی عقیلپور« دیدار کردند.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهار در این دیدار با 
بیــان اینکه مــا نیازمند دعای خیر خانــواده معظم 
شهدا هستیم، گقت: شهدای انقالب اسالمی جان با 
ارزش خــود را در راه عظمت اســالم در طبق اخالص 
گذاشــتند و با ایثارگری ها و جانفشــانی های خود، 

امنیت، آسایش و عزت ما را رقم زدند.
مازیار باللی مقدم با بیان اینکه ما هرچه داریم از 
ثمره خون پاک شهیدان انقالب اسالمی است، گفت: 
خانواده هــای معظــم شــهدا ولی نعمتــان جامعه 
هســتند و دیــدار با این عزیــزان ٰ وظیفه مــا بوده و 
روحیه مضاعفی به ما می دهــد و این دیدارها خود 

ادای دین به مقام شامخ شهید است.
وی گفــت: وظیفــه ما در قبــال خانواده شــهدا، 
بسیار سنگین و خطیر است؛ چراکه آنها بزرگ ترین 
سرمایه خود یعنی جان شیرین خود را برای دفاع از 

اسالم و میهن خود تقدیم انقالب کردند.
پــدر معظــم شــهید عقیل پــور نیــز در ادامه به 
خصوصیــات اخالقی فرزند شــهیدش اشــاره کرد و 
گفت: ما انتظاری از کســی نداریــم ولی امیدواریم در 
هر مسولیتی که هســتند با جان و دل به این مردم 
خدمت کنند چرا که شهدا هر چه داشتند تقدیم این 
ملت مظلوم کردند بنابراین مسئولین نیز همانند 

شهدا با اخالص کار کنند.
در پایــان با تقدیــم لوح از خانواده معزز شــهید 

عقیل پور تجلیل به عمل آمد.

برگزاری نشست بصیرتی به مناسبت ایام اهلل دهه 
فجر در توزیع برق مالیر

به مناســبت ایــام هللا دهه مبارک فجر نشســت 
بصیرتی با محوریــت »تبیین دســتاوردهای انقالب 
اســالمی « در مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان 

مالیر برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی توزیع برق شهرســتان 
مالیر، نشســت بصیرتی به مناســبت گرامیداشــت 
چهــل و ســومین ســالروز پیــروزی انقالب اســالمی 
و تجدیــد میثــاق بــا والیــت، بــا محوریــت »تبیین 
دســتاوردهای انقالب اســالمی« با ســخنرانی حجت 
االســالم یعقوبیــان، مربی صالحین و اســتاد حوزه و 
دانشگاه و سرهنگ اکبری، فرمانده حوزه بسیج امام 
رضا )ع( ســپاه ناحیه مالیر در مدیریت توزیع نیروی 

برق شهرستان مالیر برگزار شد.
مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان مالیر در 
این مراســم بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا، 
آرامــش و امنیــت کنونــی را مدیون جان فشــانی ها 
و فداکاری های شــهدا عنــوان کرد و گفــت: امروز در 
حقیقت پس از گذشت 43 سال از عمر نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، با نگاهی گذرا به دستاوردها 

و توانمندی هایــی کــه این نظــام به ارمغــان آورده 
است، حرفی برای گفتن در مجامع بین المللی داریم.
رضا شیردره با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام 
شــده در حــوزه بــرق افــزود:  کارکنان تالشــگر این 
مدیریت همواره خدمات خالصانه خود را در راستای 
ارتقاء رضایتمندی مشترکین به خصوص در شرایط 
ســخت و دشــوار با حضور دائم و شــبانه روزی نشان 
دادنــد و بــی منــت و در عمل ثابــت کردند خدمت 
صادقانه برای تامیــن پایدار برق، افتخار بزرگی برای 

ما و همه تالشگران صنعت بزرگ برق است
حجت االسالم یعقوبیان، مربی صالحین و استاد حوزه 
و دانشگاه نیز ضمن تبریک گرامیداشت چهل و سومین 
سالروز پیروزی انقالب اســالمی به تبیین دستاوردهای 
انقالب اسالمی پرداخت و گفت: انقالب اسالمی ایران با 
رهبری امام خمینی )ره( شروع شد و انشاءهللا بسترساز 

زمینه ظهور حضرت ولی عصر )عج( باشد.
وی با بیان اینکه نباید از ظرفیت انقالب اســالمی 
غافــل شــویم، گفت: همــه وظیفه داریــم در عرصه 

روشنگری و جهاد تبیین فعالیت کنیم.
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 مدیر امور برق همدان یک از اجرای طرح بهســازی روســتایی با 
هدف اصالح شــبکه های فرسوده و خطرســاز در مناطق روستایی 

شهر مریانج خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، ذبیح اله عواطف 
فاضلی اظهار کرد: اجرای طرح بهســازی روســتایی با هدف اصالح 
شبکه های فرســوده و خطرساز در روســتاها با نصب 20 اصله پایه 
ســیمانی فشــار ضعیف و، ســه اصله پایه سیمانی فشــار متوسط، 
جابجایی 15 مورد شبکه در حریم، نصب 22 دستگاه چراغ روشنایی 
و 210 مــورد تعویــض المپ ســوخته در نقاط خامــوش در مناطق 

روستایی شهر مریانج انجام شد.
وی افزود: با توجه به اینکه جاده توریستی امام زاده محسن)ع( 
در مســیر رفــت زائرین و همشــهریان اســت، کارگروه ایمن ســازی 
جاده ای با محوریت فرمانداری در دستور کار قرار گرفته که به همین 
منظور پروژه تامین روشــنایی بین روســتایی در نقــاط خاموش و 
خطرســاز طی سه مرحله با نصب 73 دستگاه پایه چراغ  روشنایی 
اجرا شــده و فاز چهارم نیز تا پایان ســال پس از بازگشایی مسیر با 

نصب 35 دستگاه پایه چراغ در دست اقدام است.
مدیــر امور برق همــدان یک گفت: با توجه بــه پیگیری های صورت 
گرفته در اجرای پرژه روشنایی در مسیر برگشت راه امام زاده محسن)ع( 
نیز طرح تامین روشنایی برداشت شده بنابراین پس از بازگشایی مسیر 

توسط دستگاه های مربوطه، این طرح نیز قابل  اجرا خواهد بود.

وی ادامــه داد: با توجه به تکمیل شــدن پروژه هــای 1400 واقع در 
زمین های دادگســتری، احداث 3 کیلومتر شبکه و نصب دو دستگاه 
کمپکت با قدرت 700 کیلوولت آمپر برای تامین 360 دستگاه آپارتمان 
انجام شــده است و 3 کیلومتر شبکه فشار متوســط برای تامین برق 
روستای انجالس، 2 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 5/3 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف با نصب 9 دستگاه ترانس با قدرت 2120 کیلو ولت آمپر 

برای تامین برق شهرک صیاد شیرازی احداث شده است.
عواطف فاضلی با بیان اینکه طرح الحاقی روســتایی ســعادت 2 
یکن آباد و همچنین 80 واحدی مهدی آباد و تفکیکی شهر مریانج نیز 
در دستور کارهای سال 1401 است، گفت: در راستای طرح های تامین 
برق صنایع و باغات نیز طبق مجوزهای تسلیمی از طرف متقاضیان 
بالــغ بر 680 کیلووات برق به درخواســت کنندگان بــه منظور ایجاد 

اشتغال و تولیدات داخلی در سال 1400 فروخته شده است.
وی از اجــرای طرح های جایگزینی با کابــل خودنگهدار به میزان 
12 کیلومتر، استفاده از ظرفیت های موجود شبکه به منظور کاهش 
تلفات و جلوگیری از ســرقت و کاهش هزینه ها به ازای هر مشترک 
در طرح هــای تامیــن برق خبــر داد و افــزود: با شــرایط حاکم بر 
جامعه به منظور ارائه خدمات بهتر و ایمن برای همشهریان، ارسال 
پیــام کوتاه به مشــترکین بــه منظور بهبــود رضایتمنــدی و تکریم 
ارباب رجوع بــا تهیه بانک اطالعاتی 45 هزار مشــترک و همچنین 
پیشرفت عملکرد PM و ذخیره سرمایه به میزان80 درصد از جمله 

فعالیت های شاخص این امور است.
مدیر امور برق همدان یک بیان کرد: نقش موثر در ارائه خدمات 
و رضایتمندی مشترکان با تعامل سازنده با نهادها و سازمان های 
خدمات شهر، رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در اجرای طرح ها، 
تکریم ارباب رجــوع و ارائه خدمــات در کوتاه تریــن زمان، کاهش 
خاموشی ها و تســریع در واگذاری انشعاب به مشترکین در حداقل 
زمان و  فرهنگ سازی به منظور استفاده از دفاتر پیشخوان دولت با 
راهنمایی نصب  اپلیکیشن »برق من« به منظور کاهش ترددهای 
مشــترکین از جمله موارد مهم و قابل پیشــرفت در ســطح شرکت 

توزیع  برق همدان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

باید با پیروی از سیره معصومین )ع(
خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با تأکید بر پیروی از سبک زندگی ائمه 
اطهار )ع( بــه عنوان بهترین الگو برای زندگی 
گفت: امید اســت با تأسی از سیره معصومین 
)ع( و بانــوی دو عالم، حضــرت فاطمه)س( 
در مســیر درســت و ســعادت گام برداریــم و 

خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، علی سهرابی بیدار 
در نشســت هم اندیشــی با بانوان شاغل در 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ضمن 
فاطمه)س(  حضرت  باسعادت  میالد  تبریک 
و هفتــه زن و بزرگداشــت مقــام مــادر اظهار 
داشــت: حضرت فاطمــه)س( الگویی کامل 

برای همه انسان ها است.
وی با تأکید بر پیروی از ســبک زندگی ائمه 

اطهار )ع( بــه عنوان بهترین الگو برای زندگی 
افزود: امید است با تأسی از سیره معصومین 
)ع( و بانــوی دو عالم، حضــرت فاطمه)س( 
در مســیر درســت و ســعادت گام برداریــم و 

خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان ابراز داشت: هر فردی که سبک زندگی 
حضــرت فاطمه زهرا)س( را الگو و سرمشــق 

خود قرار دهد رستگار می شود.
وی بــا تأکیــد بر خدمت رســانی بــه مردم 
عنوان کــرد: همه ما بایــد با تکریــم مردم و 
خدمــت صادقانــه بهترین خدمــات را برای 
آســایش و رفــاه آحــاد جامعــه و ذی نفعان 

فراهم کنیم.
در پایان این مراســم از بانوان شــرکت به 

مناسبت هفته زن تجلیل شد.

مدیر امور برق همدان یک خبر داد 

ح بهسازی روستایی در مناطق  اجرای طر
روستایی شهر مریانج 

قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان مالیر خبر داد

برگزاری مانور عملیاتی اصالح و مقاوم سازی شبکه 
فشار متوسط فیدر گنجاب مالیر

قائــم مقــام مدیرعامل در 
توزیــع نیروی برق شهرســتان 
مالیر از برگزاری مانور عملیاتی 
شــبکه  مقاوم ســازی  و  اصالح 
فشــار متوســط فیــدر گنجاب 

شهرستان مالیر خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی 
مدیریــت توزیــع نیــروی برق 
شهرســتان مالیر، رضا شیردره 
اظهار داشــت: مانور تعمیرات 
و بهینه سازی شبکه های توزیع 

با حضور 6 گــروه اجرایی و عملیاتــی و 12 خودرو 
ســبک و 5 خودرو ســنگین به منظور شناسايي و 
رفع كانون هاي خطر در شبكه فشار متوسط فیدر 
گنجاب به صورت هماهنگ با سراســر کشــور در 

شهرستان مالیر برگزار شد.
وی هدف اصلی ایــن مانور را تامیــن پایداری 
انرژی مــورد نیــاز مشــترکین و ایمنی و ســالمت 
شــهروندان و کارکنان عنوان کرد و افزود: كنترل و 
اصالح حریم شبكه، جابه جايي و اصالح پايه هاي 
در معرض خطر معابر و مقاوم ســازي و تعويض 
پايه هاي معيوب از جملــه اقدامات صورت گرفته 

در این مانور است. 
قائم مقــام مدیرعامــل در توزیع نیــروی برق 
شهرستان مالیر برگزاری این مانورها را در حفظ و 
بهبود شبکه های توزیع برق موثر دانست و ادامه 
داد: جمع آوري اشياء اضافه و تابلوهاي تبليغاتي 
مجاور پايه هاي شبكه برق و اصالح كابل هاي بهم 
تنيده مشــتركان روي پايه ها، قفل و بست جعبه 

انشــعابات و تابلوهای توزیع از ديگر برنامه های 
این مانور است. 

وی گفــت: مقاوم ســازی یا تعویــض پایه های 
معیوب، اصالح فلش شــبکه، ترمیم فنداسیون و 
دریچه معیوب پایه های روشنایی معابر نیز در این 

اقدام فراگیر انجام شد.
شــیردره در پایان ضمــن قدردانی از پرســنل 
توزیع بــرق مالیر و همــکاری واحدهــای اجرایی 
اســتان همدان برای برگزاری منظــم و کامل این 
مانور افزود: هموطنان گرامــي در صورت خرابي 
شبكه برق، خرابي درب تابلوهاي برق، رفع حریم، 
اعالم ســرقت شــبکه و تجهیزات، اعالم خاموشی، 
معرفی مراکز رمز ارز غیرمجاز، انتخاب پله مصرف 
و آگاهــی از وضعیت مصــرف بــرق می توانند به 
اپلیكيشــن »برق من« مراجعه و با اطالع رســانی 
این موارد همکاری الزم را بــا خدمتگزاران خود در 
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر داشته 

باشند.
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دیدار مدیر امور برق همدان یک با خانواده شهدا

امور برق همدان یک، به مناســبت بزرگداشــت روز شهداء گودرزی مشــاور مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در امور ایثارگران و اســدی نماینده بنیاد شهید 
و مدیر امــور برق همدان یک با خانواده معظم شــهیدان رنجبران و اقبالی دیدار کردند.

ذبیح هللا عواطف فاضلی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز شهید با اهدای لوح تقدیر و 
هدیه از خانواده های معظم شهیدان رنجبران و اقبالی تقدیر کرد.

تجلیل از فرزند شهید و ایثارگر امور برق همدان یک به مناسبت 
بزرگداشت روز شهید

امور برق همدان یک، به مناســبت بزرگداشت روز شهید، در مراسمی با حضور مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان از مجتبی ساکی، فرزند شــهید و ایثارگر در امور یک 
برق همدان در ســالن جلسات ســتاد شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان تجلیل به 

عمل آمد.

غرس نهال به یاد شهدا در امور برق همدان 

امور برق همدان یک، به مناسبت 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهید و مقام شامخ شهیدان 
توسط  مدیر این امور یک اصله نهال به نام سردار دلها  سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 

محوطه برق همدان یک غرس شد.

ارائه 4242 خدمات غیر حضوری در امور برق همدان یک

امور بــرق همدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی با اشــاره به فروش 115 مورد انشــعاب به 
باغات و مجتمع ها و خدمات ارائه شــده اظهار کرد: همچنین 46 مورد انشــعاب غیر مجاز نیز 

کشف شده است.
وی ادامــه داد: در بحث خدمات غیر حضوری نیز این امور در فصل زمســتان 4 هزار و 242 
مورد را به ثبت رســانیده و 13 میلیارد ریال فروش انشعاب و 10 میلیارد ریال وصول مطالبات 

به صورت غیرحضوری داشته است.

همــدان

همدان

احداث 8 کیلومتر کابل خودنگهدار در منطقه قهاوند 

امور برق همدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف شــرکت 
توزیع برق رضایت مشترکین و فراهم کردن برق مستمر و پایدار است.

وی افــزود: اداره برق قهاوند در راســتای بهبــود کیفیت و جلوگیری از ســرقت ها و رضایت 
مشــترکین در فصل زمســتان اقدام به احداث 8 کیلومتر کابل خودنگهدار، 30 دستگاه چراغ 
جدید، اصالح 60 مورد پایه های فشــار ضعیف، جابه جایی شبکه فشار متوسط روستای کوزره  

و اصالح روشنایی معابر کرد.

حضور پرسنل امور برق همدان در عطرافشانی گلزار شهدای همدان

امور برق همدان یک، به مناسبت 22 اســفند ماه روز شهید، جمعی از کارکنان امور یک برق 
همدان با حضور در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا شهر همدان با آرمان های واالی 

شهیدان تجدید میثاق کردند.

جشن اعیاد شعبانیه در امور برق همدان یک برگزار شد

امور برق همدان یک، جشن اعیاد شعبانیه با حضور مدیر و پرسنل امور یک برق همدان با 
ســخنرانی حجت االسالم شاکری امام جماعت این مدیریت و پرداختن به فضیلت ماه شعبان 
و جایگاه و مقام امام حسین )ع(، حضرت ابوالفضل العباس )ع( و امام سجاد )ع( برگزار شد.

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان از اکیپ امور برق همدان

امور برق همدان یک، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان و هیئت همراه از 
اکیپ امور برق همدان یک مستقر در محل نمازجمعه شهر همدان بازدید به عمل آوردند و با 

توجه به رعایت موارد ایمنی، از اعضای این اکیپ تقدیر کردند.

عطرافشانی مزار شهدا با حضور پرسنل امور برق همدان یک 

امور برق همدان یک، به مناســبت ســالگرد شــهادت ســردار سرتیپ شهید ســعید قهاری 
ســعید، جمعی از همکاران این امور در مراســم عطرافشــانی گلزار شهداء شــهر همدان و این 

شهید بزرگوار شرکت کردند.
همچنین اکیــپ این امور به همراه یک ژنراتــور با آمادگی کامل برای برگــزاری هر چه بهتر 

مراسم سالگرد شهید قهاری سعید در حسینیه امام خمینی )ره( استقرار یافت.

تعویض المپ در مدارس محروم استان همدان

بازدید معاون بهره برداری و مدیر امور 2 همدان از وضعیت روشنایی جورقان

تعویض المپ در مدارس محروم استان همدان

حضور مدیرعامل در مرکز سامد

بازدید مدیرعامل از پروژه های برق درگزین

برگزاری نمایشگاه کتاب
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همدان

برگزاری مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع در 

حوزه امور برق همدان یک 
امور برق همــدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی اظهار کرد: مانــور اقدام فراگیر تعمیرات و 
بهینه سازی شبکه توزیع با رویکرد بهبود ایمنی، تالش صادقانه، خدمت بی منت در حوزه امور 

برق همدان یک برگزار شد.
وی افزود: این مانور به طور همزمان در امور برق همدان یک، مریانج و قهاوند انجام شــد 

که هشت اکیپ و 31 نیرو در آن حضور داشتند.
مدیر امور یک برق همدان گفت: در این مانور تمام اکیپ ها بر اســاس سناریوی اعالم شده 
طبق جــدول برنامه های مربوطه وظایف خود را به نحو شایســته  انجام داده و اقدام به رفع 

بیش از 150 مورد کانون خطر شناسایی شده کردند.

دیدار مدیر و کارکنان امور یک برق همدان با خانواده شهید »نادم« 

امور برق همدان یک، مدیر و جمعی از کارکنان امور یک برق همدان به همراه نماینده بنیاد 
شــهید شهرســتان همدان به مناســبت ایام ا... دهه مبارک فجر با خانواده شهید »محمدرضا 

نادم« از شهدای دوران انقالب اسالمی دیدار کردند.
در ایــن دیدار مدیر امور یک بــرق همدان ضمن ارج نهادن به مقام واالی شــهیدان دوران 

انقالب اسالمی با اهدای لوح تقدیر و هدیه از خانواده این شهید بزرگوار تجلیل کرد.

برگزاری جشن دهه مبارک فجر در امور برق همدان یک

امور برق همدان یک، به مناسبت فرا رسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر سال 1400، بعد از اقامه 
نماز ظهر و عصر با حضور مدیر و جمعی از پرســنل این مدیریت جشنی به همین مناسبت با 

سخنرانی حجت االسالم شاکری امام جماعت این امور برگزار شد. 

عطرافشانی گلزار شهدای همدان با حضور کارکنان امور برق 
همدان یک

امور برق همدان یک، به مناســبت فرا رســیدن ایام ا... دهه مبارک فجر ســال 1400، مدیر و 
جمعی از همکاران این امور یک برق همدان در مراســم عطرافشانی گلزار شهداء شهر همدان 

شرکت کردند.
گفتنی اســت، در این مراسم نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان و هیئت همراه و جمعی از مقامات استانی نیز حضور 

داشتند.

برگزاری میز خدمت برق در نماز جمعه همدان 

امــور برق همدان یــک، ذبیح هللا عواطف فاضلــی اظهار کرد: غرفه میــز خدمت امور برق 
همــدان یک با هدف آشــنایی هر چه بیشــتر مــردم با اپلیکیشــن »برق من«، آمــوزش الزم و 
ارائــه راهکارهای مدیریــت مصرف برق، ارائــه خدمــات الزم و همچنین پاســخگوی کامل به 

درخواست های مراجعه کنندگان در حاشیه نماز عبادی سیاسی جمعه همدان برگزار شد .
وی با اشــاره به بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان از میز خدمت گفت: 
توزیع بروشــورهای مدیریت مصرف بــرق در زمینه هــای مختلف و اقالم تبلیغاتی در راســتای 
اطالع رسانی و آگاه سازی به عموم مردم و ... از دیگر اقدامات انجام شده از طریق میز خدمت بود.

احداث 1000 متر شبکه خودنگهدار شهری توسط امور برق همدان یک

امور برق همدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی بیان کرد: در ماه های آخر سال جاری نصب 
600 دستگاه کنتور جدید متقاضیان، یک دستگاه پست هوایی 315 کیلوولت آمپر جنب پارک 
شــقایق و همچنین در کمال آباد صــورت پذیرفت و در ادامه یک هزار متر شــبکه خودنگهدار 
شــهری احداث شــد. وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات اصــالح 2 هزار متر شــبکه خودنگهدار 

روستایی و نصب ترانس 200 کیلوولت آمپر امور مالیاتی بوده است.

برگزاری مانور عملیاتی اصالح فیدر دشته و عبدالرحیم همدان

امــور برق همدان یــک، ذبیح اله عواطف فاضلــی اظهار کرد: مانورعملیاتــی اصالح  فیدر 
دشــته و عبدالرحیم از توابع شــهر قهاونــد با هدف افزایــش پایداری شــبکه و تعویض مقره 
و اصــالح برخــی نقاط شــبکه برگزار شــد. وی با بیــان اینکه در ایــن مانور 10 اکیــپ اجرایی از 
شهرســتان های معین همدان در کمترین زمان ممکن اقدامات خوب و چشــمگیری را از خود 
به نمایش گذاشــتند، ادامه داد: در این اقدام، اکیپ های اجرایی در طول زمانی 2 ساعت، 160 

مقره را تعویض و چندین نقطه از شبکه را اصالح کردند.
مدیر امور یک برق همدان تصریح کرد: در این رزمایش همزمان اکیپ خط گرم نیز نقاطی 

از شبکه های همجوار را با هدف کاهش خاموشی های احتمالی اصالح کرد. 

برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت ایام ا... دهه فجر در امور 
برق همدان یک 

امور برق یک همدان، به مناســبت ایام ا... دهه مبارک فجر مراســم پرفیض زیارت عاشورای 
حســینی با حضور مدیــر، امام جماعــت و همکاران امور بــرق همدان یک در نمــاز خانه این 

مدیریت برگزار شد.

جلسه کاهش تلفات برگزاری میز خدمت در نمازجمعه همدان

جلسه آموزشی بهره برداری جلسه توجیهی سامانه سجاده با حضور حجت االسالم شاکری
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همدان

غبارروبی مزار مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی

دوره آموزشی سبک زندگی

مسابقه دارت بانوان

دیدار مدیرعامل با خانواده شهید پیری

شورای فرهنگی شرکت

شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان همدان

حضور مدیرعامل و کارکنان شرکت در آیین غبارروبی مزار شهدا

کمیته انرژی توزیع نشده

دیدار شورای شهر جورقان با مدیرعامل

دیدار مدیرعامل با فرماندار درگزین

غبارروبی مزار شهدای گمنام بوستان مردم

مالقات عمومی مدیرعامل

مراسم گرامیداشت روز شهید

دوره آموزشی ارتقای سالمت روان

دوره بصیرتی انقالب اسالمی،تکریم مقام زن، تحکیم بنیان خانواده
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان از افتتاح و 
کلنگ زنی 150 پــروژه برق با اعتبار یک هــزار و 413 میلیارد و 854 

میلیون ریال طی دهه فجر در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
علی سهرابی بیدار ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی اظهار داشــت: به مناسبت ایام مبارک دهه 

فجر 150 پروژه برق در استان همدان افتتاح و کلنگ زنی می شود.
وی افزود: از این تعداد پــروژه، 111 پروژه با اعتبار یک هزار و 137 
میلیارد و 92 میلیون ریال قابل افتتاح و 39 پروژه با 276 میلیارد و 

762 میلیون ریال آماده کلنگ زنی است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همــدان عنوان 
کرد: پروژه هــای افتتاحی شــامل 23 پروژه با اعتبــار 238 میلیارد 
و 750 میلیون ریال در شهرســتان همدان،  11 پــروژه با اعتبار 433 
میلیارد ریــال در مالیر، 8 پــروژه با مبلغ 44 میلیــارد و 60 میلیون 
ریــال در نهاوند، 7 پــروژه با مبلغ 73 میلیــارد و 500 میلیون ریال 
در تویســرکان و 10 پروژه با مبلغ 56 میلیارد و 700 میلیون ریال در 

شهرستان اسدآباد است.
وی اضافه کرد: در شهرســتان بهار 10 پروژه با اعتبار 92 میلیارد و 
308 میلیون ریال، در شهرســتان کبودراهنــگ 9 پروژه با اعتبار 64 
میلیــارد و 694 میلیون ریال، در شهرســتان رزن 14 پــروژه با اعتبار 
63 میلیــارد و 550 میلیون ریــال، در فامنین 9 پــروژه به مبلغ 20 

میلیارد و 430 میلیون ریال و در شهرســتان درگزین نیز 10 پروژه به 
مبلغ 50 میلیارد و 100 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

سهرابی بیدار ابراز داشــت: در قالب پروژه های افتتاحی 36 هزار 
و 740 متر شبکه 20 کیلوولت زمینی و هوایی احداث و 5 هزار و 100 

متر نیز اصالح شده است.
وی از نصب 216 دســتگاه ترانســفورماتور بــا ظرفیت 24 هزار و 
175 کیلوولــت آمپر در قالب این پروژه ها خبر داد و گفت: توســعه 
و اصالح 166 هزار و 210 متر شــبکه فشار ضعیف با استفاده از کابل 

خودنگهدار در مناطق شهری و روستایی از دیگر اقدامات است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشاره به 
برق رســانی به متقاضیان جدید شهر و روســتایی یادآور شد: 473 
کنتور هوشــمند فهام، 8 هزار و 95 دســتگاه کنتور تک فاز و ســه فاز 
دیجیتالی برای مشــترکین جدید شهری و روســتایی نصب و 350 

دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.
وی ادامه داد: توسعه شبکه روشنایی معابر شهری و روستایی با 
احداث بیش از 2 هزار و 660 متر شبکه و نصب 455 دستگاه چراغ 

انجام شده است.
از  شــبکه  رؤیت پذیــری  و  پایایــی  راســتای  در  ســهرابی بیدار 
راه اندازی سامانه اتوماســیون و هوشمندسازی شبکه ها )اسکادا( 
خبــر داد و اظهار داشــت: با راه انــدازی این ســامانه بیش از 200 
تجهیز شــبکه ای )خطاســنج، رگلوزر، سکســیونر و...( قابل پایش 

شده است.
وی گفــت: بــرای ارائه خدمات بیشــتر و بهینه به روســتاییان در 
قالب طرح بهارســتان نســبت به مقاوم ســازی و گشــایش معابر 
روستایی با جابجایی و تعویض یک هزار و 611 اصله پایه اقدام شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان بیان کرد: 
بهره برداری از ســاختمان مرکز دیسپاچینگ جنوب استان در مالیر 
با اعتبار 3 هزار میلیون ریال و اتمام برداشــت GIS تمام مشترکین 

شهری استان از دیگر اقدامات بوده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان از برگــزاری اقدام فراگیر شناســایی و رفع 
کانون های خطر در شــبکه های توزیــع با حضور 

83 اکیپ عملیاتی در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، علــی ســهرابی بیدار اظهار 
داشــت: اقدام فراگیر شناسایی و رفع کانون های 
خطــر در شــبکه های توزیــع همزمان با سراســر 

کشور در استان همدان اجرا می شود.
وی با اشاره به محورهای مانور افزود: تعویض 
پایه های معیوب، اصالح فلش و انجام تعمیرات 
در شــبکه های فشار متوســط، جابجایی و اصالح 
حریم شبکه های فشار متوسط به منظور افزایش 
ایمنــی و رفــع کانون های خطــر و ترمیم واصالح 
دریچه هــای معیوب پایه های روشــنایی معابر از 

محورهای این مانور است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ترمیم و اصالح درب معیوب پســت های 
زمینــی و تابلوهای پســت های هوایــی عمومی، 
جمع آوری اشــیاء اضافی و تابلوهــای تبلیغاتی 
از مجــاورت پایه های شــبکه و آزادســازی محیط 
پایه ها بــرای صعود و فــرود ایمن ســیمبانان و 
اصالح کابل ســرویس های بهم تنیده مشترکین 
روی پایه هــا و جعبه تقســیم از دیگــر محورهای 

برگزاری این مانور برشمرد.
وی عنوان کرد: مقاوم سازی شبکه 20 کیلوولت 
و افزایــش قابلیت اطمینــان، افزایــش ایمنی و 
رفــع کانون های خطــر و کاهش خاموشــی های 

ناخواســته و افزایــش رضایتمندی مشــترکین از 
اهداف برگزاری این اقدام فراگیر است.

ســهرابی بیدار تصریح کــرد: 215 نفر در قالب 
83 اکیپ عملیاتی همراه با 82 دستگاه خودروی 
سبک و 11 دســتگاه خودرو ســنگین در این مانور 

شرکت دارند.
وی با اشاره به حجم اقدامات اجرایی در مانور 
بیان کرد: در حوزه شــبکه  فشار متوسط نصب 6 
اصله پایه بتونی، تعویض 82 عدد مقره معیوب 
سوزنی و بشقابی و ریگالژ و اصالح در 33 کیلومتر 

از شــبکه 20 کیلوولت در شهرســتان های مالیر و 
بهار انجام می شود.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از اصــالح 114 مــورد  جمپــر شــبکه 20 
کیلوولــت خبر داد و گفــت: کاور 200 عدد مقره، 
جابجایی 6 عــدد کات اوت فیوز و برکناری هفت 

اصله پایه بتونی نیز از دیگر اقدامات است.
وی اظهــار داشــت: در شــبکه فشــار ضعیف و 
روشنایی معابر نیز در تمام شهرستان های استان، 
337 عدد دریچه های معیوب پایه های روشنایی 

معابــر، 20  مورد درب معیوب پســت های زمینی و 
98 مورد درب تابلوهــای توزیع خیابانی و تابلوی 

پست های هوایی عمومی ترمیم و اصالح می شود.
ســهرابی بیدار بــا اشــاره بــه جمــع آوری 193 
مــورد اشــیاء اضافــی و تابلوهــای تبلیغاتی در 
حریم شبکه های فشــار متوسط و فشار ضعیف و 
آزادسازی محیط پایه ها برای صعود و فرود ایمن 
ســیمبانان گفت: 216 مورد کابل ســرویس های 
بهم تنیده مشــترکین روی پایه ها و جعبه تقسیم 

نیز در این مانور اصالح می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد 

افتتاح و کلنگ زنی 150 پروژه برق طی دهه فجر در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد 

برگزاری مانور شناسایی و رفع کانون های خطر در شبکه های توزیع 
برق با حضور 83 اکیپ عملیاتی در همدان
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برگزاری مراسم جشن والدت امام علی )ع(
و روز مرد در توزیع برق مالیر

مالیر، به مناسبت فرا رسیدن والدت با سعادت حضرت علی )ع( و روز مرد، مراسم جشنی با 
حضور امام جماعت توزیع برق مالیر و جمعی از همکاران در نمازخانه این مدیریت برگزار شد.
امــام جماعت توزیع بــرق مالیر با تبریک ایام ماه رجب و تولد امام اول شــیعیان جهان به 

توصیف مقام واالی امام علی ) ع( و اهمیت امامت و والیت پرداخت .
حجت االسالم احسانی با اشاره به جایگاه رفیع امام علی )ع( و نقش ویژه ایشان در جامعه 
اسالمی گفت: همه ما باید با الگو گرفتن از شیوه زندگی حضرت علی )ع( و بزرگان دین اسالم، 
زمینه سعادت و خوشبختی خود را در دنیا و آخرت فراهم سازیم. وی گفت: ماه رجب زیباترین 
ماه ها و راه گشــای ما برای رســیدن به ســعادت این دنیا و آخرت اســت، بنابرایــن باید از این 

فرصت ها نهایت بهره ببریم و برای رسیدن به کمال دنیوی واخروی بکوشیم.

دیدار مدیر توزیع برق مالیر با خانواده شهید »آیت اله خدادادي پري«
مالیر، رضا شــیردره، قائم مقــام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر به همراه 
فرجی معاون اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان به مناســبت گرامیداشت چهل و 
سومین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی با حضور در منزل شــهید واالمقام »آيت اله خدادادي 

پري« با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کردند.
مدیر توزیع برق مالیر در این دیدار اظهار داشــت: این سلسله دیدارها در راستای تجلیل و 
پاسداشت یاد و خاطره جانفشانی ها و ایثارگری های شهدای جان بر کف صورت می گیرد تا با 

روح بلند آنان که با بزرگ منشی، همواره دغدغه اسالم را داشتند، بیعتی دوباره کنیم.
رضا شیردره با تجلیل از صبر و استقامت خانواده های معظم شهدا، خون شهیدان واال مقام 
را مایه قوام و ثبات درخت انقالب اســالمی برشــمرد و افزود: این گونه مراســم و مناســبت ها 

بهانه ای برای تجدید پیمان با آرمان های امام راحل و انقالب است. 
در پایان این دیدار از خانواده شهید »خدادادي پري« تجلیل به عمل آمد.

اصالح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر بلوار 32 متری مطهری مالیر

مالیر، رضا شیردره اظهار داشت: در راســتای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، مدیریت 
توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر نســبت به اجرای طرح بهینه سازی شــبکه روشنایی معابر 

بلوار 32 متری مطهری اقدام کرده است.
وی افزود: در این پروژه شــبکه معابر قدیمی و فرســوده به صورت زمینی احداث شــده بود 
که با احداث شــبکه مذکور به صورت هوایی با کابل خودنگهدار و با قابلیت اطمینان بیشتر به 
طول یک هزار و 500 متر با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان اصالح و بهینه سازی و روشنایی 

آن انجام شد.

برگزاری مراسم جشن میالد حضرت زهرا )س( و روز زن 

مالیر، به مناسبت فرا رســیدن میالد پر برکت کوثر وجود و چشمه نور، حضرت فاطمه زهرا 
)س( مراســم جشــنی با حضور امام جماعت توزیع بــرق مالیر و جمعی از همــکاران در محل 

سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.
حجت االسالم احســانی، امام جماعت توزیع برق مالیر در این مراسم ضمن تبریک والدت 
حضرت زهرا )س( و روز زن در مورد فضیلت های حضرت زهرا )س( و جایگاه واالی ایشــان در 

عالم وجود، مطالبی عنوان کرد.
در ادامه برنامه نیز مولودی خوانی با حضور مداح اهل بیت اجرا شد.

غبارروبی گلزار شهدای گمنام با حضور جمعی از کارکنان توزیع 
برق مالیر

مالیــر، همزمان با دهــه مبارک فجر رضا شــیردره مدیر توزیع برق شهرســتان مالیر 
بــه همراه جمعــی از کارکنان ایــن مدیریــت در گلزار شــهدای گمنام شهرســتان مالیر 
حاضر شــده و با غبارروبی و گل افشــانی قبور مطهر شــهدا ضمن قرائــت فاتحه و ذکر 
صلوات و تجدید پیمان با آرمان های واالی انقالب، به مقام شــامخ شــهدا ادای احترام 

 . کردند

مالیـــر

کاشت نهال به مناسبت روز شهید در توزیع برق فامنین

فامنین، به مناســبت 22 اســفند ماه روز شــهید و شــهادت، کارکنان توزیع برق شهرســتان 
فامنیــن اقدام به غرس یک اصله نهال به نام و یاد و خاطره شــهید »محمد مهدی ترابی« در 

محوطه این اداره کردند.

استقرار میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه فامنین

فامنیــن، مدیریت توزیــع برق شهرســتان فامنین با حضــور در نماز جمعه و اســتقرار میز 
خدمت به درخواســت مردم شهرســتان در خصوص مشــکالت بــرق پاســخ داد و تعدادی از 

مراجعه کنندگان نیز برای پیگیری موارد مطروحه به توزیع برق شهرستان راهنمایی شدند.

برگزاری جشن دهه مبارک فجر در توزیع برق فامنین

فامنیــن، به مناســبت دهه مبارک فجــر و پیروزی شــکوهمندانه حق بر باطــل در چهل و 
ســومین سالگشــت غرورآفرین انقالب اســالمی ایــران به رهبری امــام خمینی )ره(، پرســنل 
مدیریت توزیع برق شهرســتان فامنین در نمازخانه این مدیریت در جشــن دهه مبارک فجر 
شــرکت کردند و حجت االســالم مجتبی حیدری امام جماعت این مدیریت، در تبیین اهداف و 

دستاوردهای انقالب اسالمی ایران مطالبی را بیان کرد.

حضور کارکنان توزیع برق فامنین در راهپیمایی خودرویی 22 بهمن ماه

فامنین، به مناســبت چهل و ســومین سالگشت پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی ایران، 
پرســنل مدیریت توزیع برق شهرســتان فامنین در راهپیمایی خودرویی 22 بهمن ماه شرکت 
کرده و ضمن محکوم کردن یاوه گویی های اســتکبار جهانی و در رأس آن امریکای جنایتکار با 

آرمان های انقالب و رهبری تجدید پیمان کردند.

دیدار مدیر توزیع برق فامنین از خانواده معظم شهید حسین جعفری

فامنین، به مناسبت ایام هللا دهه مبارک فجر و به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
واالمقام انقالب اسالمی، مدیر توزیع برق شهرستان فامنین به همراه رئیس بنیاد شهید و امور 

ایثار گران این شهرستان با خانواده معظم شهید حسین جعفری دیدار کردند.

فامنیــن

برگزاری جلسه هماهنگی برداشت و ورود اطالعات روستایی 
 GIS شهرستان درگزین به سیستم

درگزین، هشــتمین جلسه هماهنگی برای برداشــت و  ورود اطالعات روستایی به سیستم 
GIS با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلســه ضمن تقدیر از زحمات کارشــناس GIS و پیمانکار  برداشت مقرر شد تسریع 
 GIS انجــام و به دفتر GIS الزم در اتمام کار و نیز بررســی و کنترل مضاعف توســط کارشــناس

ستادی منعکس شود.

درگزیـن

مالیــــــر

دیدار با خانواده شهید محمدرضا ترابی
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برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در توزیع برق بهار
بهار، به مناســبت هفته پایانی ســال 1400 و نیمه شعبان، مراســم پرفیض زیارت عاشورای 

حسینی در محل نمازخانه توزیع برق شهرستان بهار برگزار شد.
در این مراسم معنوی پس از قرائت دعای زیارت عاشورا، امام جماعت توزیع برق بهار با ذکر 

روایت و احادیث متعدد به تبیین مساله مهدویت پرداخت.
مدیر توزیع برق شهرستان بهار نیز در ادامه با تبریک فرا رسیدن سال نو، بزرگترین درس از 
ســیره اهل بیت )ع( را درس آزادگی و تسلیم نشدن در برابر ظلم و ناحقی دانست و به تبیین 
ضرورت کســب رضایت مشــترکان و تکریم اربــاب رجوع به عنوان مســئولیت خطیر کارکنان 

توزیع برق در برابر مردم پرداخت.
مازیار باللی مقدم افزود: همکاران در ســال آتی نهایت تالش خــود را در کاهش زمان انجام 
امور محوله به خصوص رسیدگی به درخواست های مشترکان داشته باشند تا همچون گذشته و 
بیش از آن، توزیع برق شهرستان بهار در پیاده سازی شاخص های محوله موفق و سربلند باشد.

برگزاری مانور عملیاتی اصالح و بهینه سازی فیدر برق همه کسی

بهــار، مازیــار باللی مقدم مدیــر توزیع برق شهرســتان بهار اظهــار کرد: در راســتای ارتقای 
شاخص های خدمت رسانی به مشترکین برق، مانور بزرگ اصالح و بهینه سازی فیدر برق همه 

کسی برگزار شد.
وی افــزود: ایــن مانــور با حضــور 12 اکیپ عملیاتــی از توزیع برق شهرســتان بهار و ســایر 
واحدهای عملیاتی اســتان و به طول 22 کیلومتر، با هدف کاهش خاموشــی های ناخواسته، 
افزایش اطمینان و پایداری شــبکه و همچنین در راســتای پیاده ســازی سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی از محور صالح آباد تا روستای همه کسی برگزار شد.
مدیــر توزیع برق شهرســتان بهار بــا بیان اینکه با انجــام این مانور جهادی 17 روســتای 
تغذیه شــونده از ایــن فیدر از خدمت رســانی بهتری  برخوردار شــدند، گفت: امید اســت با 
انجــام این قبیــل کارهای جهادی بتوان در آینده به مردم شــریف شهرســتان بهار خدمات 

بهتری ارائه کرد.

افتتاح پروژه اصالح و جداسازی شبکه برق مهاجران و ریکان به 
طول 600 متر

بهار، پروژه اصالح شــبکه شــهری مهاجران به طول 600 متر و با صرف اعتباری بالغ بر 3.5 
میلیارد ریال اتمام و در ایام هللا دهه فجر به بهره برداری رسید.

مدیر توزیع برق شهرســتان بهار در این مراســم ضمــن تقدیر از نماینده مردم شهرســتان 
بهار در مجلس شــورای اســالمی، فرماندار بهار و امام جمعه شــهر مهاجران برای حمایت ها و 
پیگیری های به عمل آمده، افزود: در راســتای ارتقای وضعیت شــبکه برق شهرســتان با هدف 
تامین برق پایدار و مطمئن و انجام خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر، پروژه اصالح شبکه برق 
مهاجران انجام و سعی شد این عملیات بهینه سازی با کمترین میزان قطعی برق صورت گیرد.

مازیارباللی مقدم اظهار داشــت: با اجرای این پروژه ضمن اصالح شــبکه، شبکه فشار متوسط 
شهری مهاجران از بخش کشاورزی به صورت کامل جدا شد. وی افزود: در این پروژه 11 اصله پایه 12 
متری و 4 اصله پایه 9 متری برق نیز نصب و پست هوایی 200 کیلوولت آمپر عمومی جابه جا شد.

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهید »سید میالد مصطفوی« در 
مدیریت توزیع برق بهار

بهار، به مناســبت ایــام هللا دهه فجر انقالب اســالمی و با هدف دفــاع از ارزش های انقالب 
اســالمی و نکوداشــت یاد و خاطره شــهدای انقالب اســالمی، پایگاه بسیج شــهید سید میالد 
مصطفوی با حضور ســرهنگ بختیاری فرمانده بسیج ادارات استان همدان در مدیریت توزیع 

برق شهرستان بهار افتتاح شد.
مدیــر توزیــع برق بهــار در این مراســم افــزود: فعالیت در مجموعــه توزیع بــرق به دلیل 
ماهیت آن، امری خطیر و نیازمند تالشی خســتگی ناپذیر است و به همین خاطر برای تامین 
برق پایدار و مطمئن نیازمند کار جهادی هســتیم و از این رو رســالت کاری ما حرکت در مسیر 

جهادگران راه خدا همچون شهدای انقالب اسالمی است.
مازیار باللی مقدم با بیان اینکه امید است با افتتاح پایگاه شهید مصطفوی بیش از گذشته یاد 
و خاطره شــهدای عزیز و بسیجیان والیت مدار را زنده و پررهرو نگه داریم، گفت: همواره باید به 
یاد داشته باشیم زمانی که انجام کارها را با روحیه بسیجی و ایثارگری پیش بردیم نتایج ارزشمند 

و اثرگذاری را شاهد بودیم و هر زمانی از این مهم غفلت کردیم نتایج مطلوبی را شاهد نبودیم.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم آقای جواد قدرتی از بازنشستگان مدیریت توزیع برق بهار 

به عنوان مسوول پایگاه بسیج شهید سید میالد مصطفوی معرفی شد.

بهـــــار

بهـــــــار

کبودراهنگ

سخنرانی بین الصالتین به مناسبت اعیاد شعبانیه توزیع کمک های مومنانه

توزیع شیرینی به مناسبت اعیاد شعبانیه تقدیر از فعاالن نماز
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حضور کارکنان توزیع برق کبودراهنگ در راهپیمایی با شکوه 
22بهمن 

کبودراهنگ، مدیر توزیع بــرق کبودراهنگ به همراه جمعی از کارکنان این مدیریت همگام 
با دیگر مســئولین، خانواده معظم شــهدا و اقشــار مختلف مردم همزمان با چهل و سومین 

سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.

برگزاری مسابقه دارت به مناسب دهه مبارک فجر در توزیع برق 
کبودراهنگ

کبودراهنگ، به مناســبت ایام هللا دهه فجر و چهل و ســومین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، مسابقه دارت بین همکاران خانم برگزار شد.

هدف از برگزاری این مســابقه افزایش عالقمندی و ترویــج ورزش های همگانی و همچنین 
همدلی بیشتر بین کارکنان بود و به رسم یادبود لوح تقدیر به شرکت کنندگان اهداء شد.

دیدار جمعی از مسئولین ادارات با امام جمعه کبودراهنگ به 
مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر

کبودراهنــگ، به مناســبت ایام هللا دهه مبارک فجر انقالب اســالمی سرپرســت فرمانداری 
بــه همراه مدیران دســتگاه های اجرای بــا حضور در دفتر حجت االســالم باقــری امام جمعه 

شهرستان کبودراهنگ با وی دیدار و تجدید میثاق کردند.
سرپرســت فرماندای شهرســتان کبودراهنگ در ایــن دیدار گفت: آنچه امــروز برای همگی 
اهمیت دارد حفظ وحدت و ارزش های نظام و دفاع از مقام والیت و حکومت اسالمی و خدمت 
صادقانه به مردم است. ابراهیم خانی گفت: در این ایام 78 میلیارد تومان پروژه در شهرستان 

به بهره برداری می رسد و 5 پروژه نیز با اعتبار 11 میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.
حجت االســالم نقی باقری امام جمعه شهرستان کبودراهنگ نیز در ادامه گفت: این انقالب 
به انقالب حضرت مهدی )عج( وصل خواهد شــد و بنا به فرموده ســپهبد شــهید حاج قاسم 

سلیمانی این انقالب همان انقالب امام حسین)ع( است.

کبودراهنگ

غبارروبی مزار شهدا با حضور کارکنان توزیع برق تویسرکان

تویســرکان، به مناســبت ایام هللا مبارک دهه فجــر مدیر توزیع برق تویســرکان به همراه 
جمعی از کارکنان این مدیریت ضمن غبارروبی مزار مطهر شــهدا بــار دیگر با آرمان های امام 

راحل و شهدا تجدید میثاق کردند.

حضور کارکنان توزیع برق تویسرکان در مراسم راهپیمایی 22 بهمن

تویسرکان، مدیر و جمعی از کارکنان توزیع برق شهرستان تویسرکان همگام با دیگر اقشار 
مردم در مراسم چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و راهپیمایی باشکوه 22 بهمن 

ماه شرکت کردند.

تویسرکان

درگزین

فضاسازی دهه فجر حضور کارکنان برق درگزین در مراسم غبارروبی مزار شهدا

برگزاری میز خدمت افتتاح پروژه های برق درگزین به مناسبت دهه فجر

تجلیل از بانوان همکار توزیع برق شهرستان کبودراهنگ به 
مناسبت والدت حضرت فاطمه)س(

کبودراهنــگ، به مناســبت فرا رســیدن والدت حضرت صدیقــه کبری فاطمه زهــرا )س( و 
گرامیداشت روز زن از بانوان شاغل در توزیع برق شهرستان کبودراهنگ تقدیر شد.

مدیــر توزیع برق کبودراهنگ در این مراســم ضمــن تبریک میالد حضــرت فاطمه زهرا 
)س( و روز زن از زحمــات بانــوان شــاغل ایــن مجموعه با اهــداء لوح تقدیر و شــاخه گل 

کرد. تجلیل 
علــی همدانــی در خصوص گرامیداشــت مقــام واالی زن و مادر افزود: وجــود مقدس و 
نازنیــن بانو حضــرت فاطمه )س( مایه افتخــار و مباهات برای همه زنان و جهانیان اســت 
بنابرایــن الگوگیری از این شــخصیت کامل و بی بدیــل برای زنان می توانــد مایه آرامش و 
ســعادت در زندگی باشــد به همین خاطر معمار کبیر انقالب حضرت امــام خمینی )ره( روز 
زن و تجلیــل از مقام شــامخ مادر را مقارن با روز والدت سراســر نور این بانــوی بزرگ تاریخ 

قرار دادند.
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تجلیل مدیر توزیع برق رزن از خانواده شهید کوششی بصیر
رزن، طی مراســمی به مناســبت بزرگداشــت روز شــهید از خانواده معزز شــهید بزرگوار قاسم 

کوششی بصیر با اهداء لوح تجلیل به عمل آمد.
مدیر توزیع برق رزن در این مراســم ضمن گرامیداشــت روز شــهید بیان داشت: شهادت فنا 
شدن انسان برای نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است؛ شهادت عشق به 

وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است.
عبــاس صفایی عنوان کرد: شــهدا زندگــی ابدی دارند و نقشــه راه آیندگان برای رســیدن به 

سرمنزل مقصود هستند.

برگزاری مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع در رزن

رزن، عباس صفایی مدیر توزیع برق رزن اظهار کرد: مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی 
شبکه توزیع با رویکرد ایمنی با حضور 5 اکیپ اجرایی در سطح شهرستان رزن برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این مانور را شناســایی و رفع کانون های خطر در شبکه توزیع نیروی برق 
عنوان کرد و افزود: با اجرای این مانور توانســتیم تعدادی از حریم شــبکه ها را کنترل و اصالح و 

پایه های قرار گرفته در معابر را اصالح و جابجا کنیم.
مدیر توزیع برق شهرستان رزن گفت: با اجرای این مانور دریچه های پایه های روشنایی معابر و 
قفل و درب تابلوهای پست های هوایی ترمیم و اصالح شد و توانستیم با برنامه ریزی های انجام 

شده اشیاء اضافه و تابلوهای تبلیغاتی را از مجاورت پایه های شبکه توزیع برق جمع آوری کنیم.

دیدار مدیر توزیع برق رزن با خانواده شهید جاویداالثر »علی میوار«

رزن، مدیــر توزیــع بــرق رزن بــه همراه جمعــی از کارکنــان این مدیریــت با خانواده شــهید 
جاویداالثــر، »علــی میوار« دیدار کــرد. در پایان این دیــدار با اهدای لوح ســپاس و هدایایی از 

خانواده این شهید معظم تجلیل به عمل آمد.

حضور کارکنان توزیع برق رزن در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن

رزن، کارکنان مدیریت توزیع برق رزن با حضور در مراســم چهل و ســومین پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی ایران و راهپیمایــی موتوری و خودرویــی 22 بهمن همگام با آحــاد مردم ایران 
اســالمی ضمن زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهداء بار دیگر با آرمان هــای بنیانگذار انقالب 

تجدید میثاق کردند.

برگزاری مانور عملیاتی فیدر گاوسوار با حضور 16 اکیپ اجرایی

 رزن، عبــاس صفایی مدیر توزیع برق رزن از اجرای مانور عملیاتی فیدر گاوســوار با حضور 16 
اکیپ اجرایی عملیاتی خبر داد و اظهار کرد: این مانور با حضور 16 اکیپ اجرایی از شهرستان های 

همدان، درگزین، کبودراهنگ، فامنین و بهار در منطقه بخش سردرود عملیاتی شد.
وی افزود: این مانور بر روی فیدر بحرانی گاوسوار از پست دمق انجام شد و با برنامه ریزی های 
صورت گرفته و شناسایی نقاط ض عف و عیوب خط گاوسوار توانستیم به اهداف از پیش تعیین 

شده دست یابیم.
مدیــر توزیع بــرق رزن عنوان کــرد: با انجــام این مانــور می توانیــم بگوییم تا حــد زیادی از 
اتصالی های این فیدر کاسته خواهد شد و شرکت توزیع برق در تامین برق پایدار و رضایتمندی 

مشترکین نقش بسزایی را انجام خواهد داد.

رزن
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

HSE  انجام مرحله دوم ممیزی مراقبتی
در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان از انجام مرحلــه دوم ممیزی مراقبتی  
HSE در شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 

همدان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیرو برق اســتان همدان، علی سهرابی بیدار 
در آییــن افتتاحیه ممیــزی مراقبتی مدیریت 
 )HSE( بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت
ضمن تبریک اعیاد شــعبان و والدت اختران 
تابناک آســمان امامت اظهار داشت: اساس 
کار این اســت که ســاز و کاری فراهم شــود تا 
همــکاران مــا در محیــط کاری خود ســالمت 
باشــند و مــا دغدغــه نداشــته باشــیم کــه 
کوچک ترین لطمه جســمی، روحــی و روانی 

برای آنان در سازمان ایجاد شود.
وی بــا تأکید بر حفظ ســالمتی و شــادابی 
در همکاران افزود: باید ســاز و کارها و زمینه 
فعالیــت بــرای همــکاران خود را بــه گونه ای 
فراهم آوریم کــه هیچ مشــکلی در این زمینه 
نداشــته باشــیم که ایــن موضــوع از اهداف 
شــرکت اســت و سیســتم های مدیریتــی نیز 
برای تضمین رســیدن به اهداف ســازمان ها 

هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با اشــاره به استقرار سیســتم HSE از 
ســال 98 در این شــرکت تصریح کرد: انتظار 
از ممیزی HSE این اســت ساز و کارهای الزم را 
در راستای حفظ سالمت و ایجاد فضای ایمن 

برای همکاران و حفظ محیط زیســت برای ما 
فراهم کند.

وی عنوان کرد: مرحله اول ممیزی مراقبتی 
انجام شــده اســت و امروز نیز مرحله دوم آن 
اجرایی می شــود تا با شناسایی نقاط ضعف، 
اگر انحرافی وجــود دارد در کوتاه ترین زمان 
اصالح شــده و بــه نقطه قوت تبدیل شــود و 

نقاط قوت را نیز تقویت کنیم.
انعقــاد  بــه  اشــاره  بــا  ســهرابی بیدار 
قراردادهای مشــاوره ای در ایــن حوزه افزود: 
این قراردادهــا در زمینه هــای مختلف منجر 
به اصالح برخی روش ها شده که نتایج آن در 

این ممیزی مشاهده می شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور قطع با بهبود 
وضعیت کارکنان و در ادامه ایمنی و آرامشــی 
کــه بــرای همــکاران در محیــط کاری ایجــاد 
می شــود می توانیــم ســطح خدمــات را برای 

مردم و مشترکین باال ببریم.
ســعید رمضانــی نماینــده تیــم ممیــزی 
HSEMS نیــز در ادامــه با اشــاره بــه فرایند 
ممیزی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان یکــی از شــرکت های پیش رو 
بوده کــه خود ســازمان بــه دنبــال تعالی و 

خودممیزی است.
امیرحســین لطفــی، مدیــر دفتــر ایمنــی 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز در 
ادامه به بیان اقدامات انجام شــده این دفتر 

طی سال جاری پرداخت. 

ن ز ر

حضور کارکنان برق رزن در غبارروبی مزار شهدا دیدار با خانواده شهدا حضور کارکنان توزیع برق رزن در راهپیمایی 22 بهمن
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
گفت:70 درصد مشــترکین خانگی استان همدان الگوی 
مصرف برق را رعایت می کنند که تغییر تعرفه برق ندارند 
و 22 درصد مشمول 1.5 برابری و 8 درصد مشمول 2.5 و 

3.5 برابری تغییر تعرفه هستند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان، علی ســهرابی بیدار در نشست صمیمی 
با اصحاب رســانه ضمن گرامیداشــت دهــه مبارک فجر 
و ایام مــاه رجب، بــه ارائه گــزارش عملکرد این شــرکت 
پرداخت و اظهار داشت: شرکت توزیع برق استان همدان 

خدمتگزاری 785 هزار و 965 مشترک را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه از این تعداد 631 هزار و 77 مشترک 
در بخش خانگی هستند که 80 درصد مشترکین را شامل 
می شــود و 32 درصد مصرف انرژی استان را دارند، افزود: 
در بخش عمومی 31 هزار و 549 مشترک شامل 4 درصد 
مشــترکین هســتند و معادل 7 درصد مصرف اســتان را 

دربرمی گیرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز 13 هزار و 306 مشترک 
شامل 1.7 درصد مشــترکین هستند و 40 درصد مصرف 
انرژی استان در این بخش است، در بخش صنعتی 6 هزار 
و 381 مشــترک شامل 0.8 درصد مشــترکین بوده که 12 
درصد مصرف اســتان را دارند و در سایر مصارف )تجاری( 
حدود 100 هزار و 11 مشترک شامل 12.7 درصد مشترکین 

با 7 درصد مصرف انرژی هستند.
وی گفت: بیشــترین رشــد را در تعرفه صنعتی با 3.2 
درصد مشترکین رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
را داشته ایم که یک نوید برای رونق گرفتن بخش صنعت 

در استان است.
ســهرابی بیدار با بیان اینکه طول شبکه فشار متوسط 
و ضعیف در اســتان همدان 19 هزار و 100 کیلومتر اســت، 
گفت: از ایــن مقدار 10 هزار و 707 کیلومتر شــبکه فشــار 
متوسط و 8 هزار و 390 کیلومتر شبکه فشار ضعیف است 
که یکی از وظایف این شــرکت پایش و رفع اشــکاالت این 
شبکه است تا برق مطمئنی در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی ابراز داشت: تعداد پست های توزیع برق استان نیز 
17 هزار و 815 دســتگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 2 هزار و 
381 مگاولت آمپر است و انرژی تحویلی استان 3 هزار و 310 
میلیون کیلووات ســاعت اســت که پیش بینی می شود تا 

پایان سال به 4 هزار و 128 میلیون کیلووات ساعت برسد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
اضافه کرد: فروش انرژی ما در استان 2 هزار و 960 میلیون 
کیلووات ساعت است که پیش بینی می شود تا پایان سال 
این مقدار به 3 هزار و 800 میلیون کیلووات ساعت برسد.

z تلفات و هدررفت انرژی استان 9.69 درصد است 
وی بیان کرد: تلفات و هدررفت انرژی در استان همدان 
در حل حاضر 9.69 درصد است که هدف ما رساندن این 

رقم به 9.5 درصد تا پایان سال است.
سهرابی بیدار با اشاره به اینکه حداکثر پیک بار مصرف 
اســتان در ســال جــاری در پیــک روز 803 مــگاوات و در 
پیک شب 820 مگاوات بوده اســت، گفت: در همین ایام 
بیشترین همکاری مشــترکین معادل 55 مگاوات در روز 

بوده است.
وی عنوان کرد: بکارگیری مولدهای خودتأمین توسط 
صنایع و سازمان ها، تعدیل چراغ های روشنایی بلوارهای 
اصلی، پارک ها و میادین و اطالع رســانی و آگاهی بخشی 

در خصوص فرهنگ مدیریت مصرف از طریق رسانه ها و 
فضای مجازی نیز از دیگر اقدامات انجام شــده در راستای 

مدیریت بار شبکه در پیک تابستان بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
اضافه کرد: در پی همکاری مشترکین در قالب تفاهمنامه 
و طرح های پاســخگویی بار تابســتان 8 میلیــارد و 805 
میلیون تومان پاداش به 8 هزار و 678 مشترک پرداخت 

شده است.
عمومــی  و  اداری  مشــترک   512 تعــداد  افــزود:  وی 
متقاضی مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار بوده اند 
که 223 مشــترک به تعهدات خود عمل کرده و مبلغ یک 
میلیــارد و 797 میلیون ریــال پاداش دریافــت کردند و 
تعداد 8 هزار و 293 مشترک کشاورزی متقاضی مشارکت 
در برنامه های پاســخگویی بار بوده اند که تعداد 7 هزار و 
274 مشــترک در طرح های چاه های کشاورزی و صنایع 
کشاورزی کشــاورزی به تعهد خود عمل کرده و مبلغ 44 

میلیارد و 8 میلیون ریال پاداش دریافت کردند.
ســهرابی بیدار با اشــاره بــه اینکــه تعداد یک هــزار و 
396 مشــترک صنعتی متقاضی مشارکت در برنامه های 
پاسخگویی بار بوده اند که یک هزار و 56 مشترک به تعهد 
خود عمل کردند و 31 میلیارد و 114 میلیون ریال پاداش 
 CNG دریافت کردند، ادامه داد: همچنین 33 مشــترک
متقاضی مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار بوده اند 
که 27 مشــترک بــه تعهد خــود عمل کــرده و مبلغ یک 

میلیارد و 920 میلیون ریال پاداش گرفتند.
وی ادامه داد: 87 مشترک دارای مولدهای اضطراری 
برق نیز در کنترل پیک بار تابســتان همــکاری کردند که 
مبلغ 8 میلیارد و 691 میلیون ریال پاداش دریافت کردند 
و از 108 مشترک سایر مصارف)تجاری( که متقاضی بودند 
47 مشترک به تعهد خود عمل و مبلغ 522 میلیون ریال 

پاداش دریافت کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
بیان اینکه در راســتای مدیریت بار شــبکه، بازدیدهایی از 
نماهای ساختمان ها در سطح استان به عمل آمده است، 
گفت: 55 هــزار و 672 مورد بازدید از وضعیت نورپردازی 
نمای ســاختمان ها به عمل آمد که از این تعداد 11 هزار و 
833 مورد اخطار شــفاهی و کتبی و یک هزار و 900 مورد 

منجر به قطع برق شد.
وی با اشــاره به 10 هزار و 985 مورد بازدید و بازرسی از 
مصارف ادارات، بانک ها و مراکز آموزشــی و معرفی ادارات 
پرمصــرف به اســتانداری به صورت هفتگی گفــت: از این 
تعــداد 3 هزار و 738 مورد اخطــار دریافت کردند و 440 
مورد منجر به قطع شــد و در بازدید ســرزده از واحدهای 
تجاری بــه تعداد 115 هــزار و 930 مورد، 43 هــزار و 626 

مورد اخطار و 3 هزار و 941 مورد منجر به قطع برق شد.
ســهرابی بیدار در بخــش دیگــری از ســخنان خود با 
بیان اینکه اپلیکیشــن »برق من« در حقیقت نمایه ای از 
خدمات برخط در دستان شــهروندان است تا هر لحظه 
بتواننــد از خدمات شــرکت توزیع برق بهره مند شــوند، 
گفت: با راه اندازی این اپلیکیشــن 33 خدمت به صورت 

غیرحضوری به مردم ارائه می شود.
وی با اشــاره بــه ارائه خدمات غیر حضــوری و کاهش 
مراجعــات حضوری در ایــام کرونا اظهار داشــت: در این 
راســتا خدماتی مانند قبــض برق، راهکارهــای مدیریت 
مصرف، خاموشی ها، انتخاب پله مصرف، روشنایی معابر، 
پرسش و پاســخ، خدمات کامل صورتحســاب، خدمات 

مشترکین شــامل خرید انشعاب، اصالح انشعاب، تغییر 
تعرفه، آزمایش کنتور و خدمات شــبکه های برق شــامل 
خاموشــی، خســارت به شــبکه، رمزارز، ســرقت برق و... از 

طریق اپلیکیشن »برق من« ارائه شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
با اشــاره به ارائــه 155 هزار و 835 خدمــات غیرحضوری 
طی ســال جــاری عنوان کــرد: تاکنون 93 هزار مشــترک 

اپلیکیشن برق من را نصب کرده اند.

z  بدهی 1135 میلیارد ریالی مشــترکین به شرکت 
توزیع برق استان همدان

وی با تأکید بر پرداخت به موقع صورتحساب برق، ابراز 
داشــت: بدهی مشترکین برق اســتان به این شرکت یک 
هزار و 135 میلیارد ریال اســت کــه از این میزان بدهی 29 
درصد در بخش خانگی، 25 درصد در بخش عمومی، 18 
درصد در بخش کشــاورزی و یک درصد نیز مانده بدهی 

بخش صنعتی و 16 درصد در بخش سایر مصارف است.
سهرابی بیدار با اشــاره به بحث تعرفه ها خاطرنشان 
کرد: بر اساس بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 
آیین نامه جدیــد تعرفه برق مشــترکان خانگی با هدف 
اصالح مصرف به تصویب هیأت وزیران رســید و مطابق 
این مصوبــه از ابتدای بهمــن ماه یارانه برق مشــترکین 

پرمصرف حذف شد.
وی با بیان اینکه هدف از این طرح توزیع عادالنه یارانه 
تأمین برق مشــترکین و هدایت مشترکین پرمصرف به 
ســمت خوش مصرف اســت، بیان کرد: بر اســاس نظام 
جدید تعرفه گذاری برق که از ابتدای بهمن ماه سال جاری 
اجرا شــده اســت، مالک عمل بــرای تعیین نــرخ پاداش 
هزینه های تمام شــده برق اســت با احتســاب متوســط 
هزینه سوخت نیروگاهی، تبدیل انرژی و هزینه توزیع در 2 
سال گذشته معادل 250 تومان برای هر کیلووات تعیین 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
اشاره به پله های تعرفه ها گفت: الگوی مشترکین برق در 
استان در ماه های غیرگرم سال مصرف تا 200 کیلووات و 
در ماه های گرم ســال از خرداد تا پایان شــهریور ماه 300 
کیلووات است که اگر مصرف بر اساس این الگو باشد هیچ 

گونه تغییری در نرخ تعرفه ها وجود ندارد.
وی افزود: در صورتی که مصرف بیش از الگوی تعیین 
شــده باشــد، مازاد 200 تا 300 کیلووات معادل 1.5 برابر 
نــرخ پایه، مازاد 300 تــا 400 کیلووات معــادل 2.5 برابر 
نــرخ پایه و مازاد 400 کیلوات به باال با 3.5 برابر نرخ پایه 

محاسبه می شود.
سهرابی بیدار ابراز داشت: 70 درصد مشترکین خانگی 
اســتان همدان الگوی بــرق را رعایت می کننــد که تغییر 
تعرفه برق ندارند که معادل 429 هزار مشترک خانگی در 
استان است و 22 درصد مشترکین خانگی که شامل 135 
هزار مشترک هســتند مشــمول 1.5 برابری تغییر تعرفه 
هســتند، و در صورتی که این مشــترکین اندکی مدیریت 
مصرف برق داشته باشند به جمع 70 درصد می پیوندند 
و در این صورت مشترکین استان که رعایت الگوی مصرف 

را خواهند داشت به 92 درصد خواهد رسید.
وی عنوان کرد: ســایر مشــترکین خانگی که مشمول 

2.5 برابــری و 3.5 برابری می شــوند فقــط 8 درصد کل 
مشترکین معادل 46 هزار و 455 مشترک استان همدان 

هستند.
z افتتاح 111 پروژه برق طی دهه فجر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
با اشــاره پروژه های ایام هللا دهه فجر افــزود: 111 پروژه با 
اعتبار یک هزار و 137 میلیــارد و 92 میلیون ریال در دهه 
فجر افتتاح می شــود که در حوزه توســعه و اصالح شبکه، 
برقرسانی به متقاضیان شهری و روستایی است که احداث 
36 هزار و 740 متر شــبکه 20 کیلوولــت زمینی و هوایی ، 
نصب 216 دستگاه ترانســفورماتور با ظرفیت 24 هزار و 
175 کیلوولت آمپر و توســعه و اصالح 166 هزار و 210 متر 
شبکه فشار ضعیف با استفاده از کابل خودنگهدار انجام 

شده است.
وی با اشــاره به نصب 8 هزار و 95 دســتگاه کنتور تک 
فاز و ســه فاز دیجیتالی برای مشــترکین جدید شــهری و 
روســتایی گفت: در حوزه توســعه شــبکه روشنایی معابر 
شــهری و روستایی احداث بیش از 2 هزار و 660 متر شبکه 

و نصب 455 دستگاه چراغ انجام شده است.
ســهرابی بیدار با اشــاره به بحث بیمه ها گفــت: ما دو 
بخش بیمه داریم یکی بیمه مســئولیت که شرکت توزیع 
برق اســتان با بیمه ها عقدقرارداد کرده که اگر مشــترکی 
بر اثر اختالل در شبکه دچار خسارت شد با اعالم مشترک 
از طریــق اپلیکیشــن، ســایت شــرکت توزیــع و مراجعه 
حضوری بررســی و اقدام می شــود؛ و بیمه دیگر بر اساس 
قانون مربوط به خساراتی از مشترکین که در داخل منزل 
ایجاد می شــود و به شبکه های شــرکت ارتباطی ندارد که 
مشــترکین خســارت دیده  با مراجعه به ســایت توانیر و 
ثبت نام می توانند بعد از انجام مراحل اعالمی نســبت به 

دریافت خسارت خود اقدام کنند.
وی در ادامه با اشــاره به برنامه های آتی شرکت عنوان 
کرد: مقاوم سازی شبکه ها با توجه به شرایط جوی استان 
به صــورت جدی پیگیــری می شــود، در راســتای کاهش 
خاموشــی ها، افزایــش قابلیــت اطمینــان و حفاظــت 
شــبکه و مدیریت بار نیز برنامه ریزی های دقیقی صورت 
گرفته اســت، تأمین برق متقاضیان جدیدی، رفع ضعف 
ولتاژ، توســعه شبکه و بهینه سازی تأسیســات و تأمین و 
بهینه سازی روشنایی معابر استان جزو برنامه هایی است 

که پیگیری خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
تصریح کرد: برنامه ریزی برای نصب کنتورهای هوشمند 
از جمله برنامه ها بــرای قرائت کنتور و فرمان پذیری از راه 
دور و به روش های الکترونیکی است که این امر با تعویض 
کنتورهای مشــترکین انجام می شــود که در حال حاضر 
امکان رویت پذیری و قرائت از راه دور برای بخش عمده ای 

مشترکین دیماندی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: موضوع بعدی هوشمندسازی شبکه ها 
اســت که با نصــب تجهیزات شــبکه  ای ماننــد کلیدهای 
قابل قطع و وصل، خطاسنج ها و... بتوانیم با ایجاد مرکز 
کنترل هوشمند، شبکه ای قابل رویت و فرمان پذیری از راه 
دور داشــته باشــیم که در آینده نزدیک به طور گسترده از 

خدمات این مرکز بهره مند خواهیم شد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان:

70 درصد مشترکین خانگی 
استان همدان الگوی مصرف برق 

را رعایت می کنند
افتتاح و کلنگ زنی 150 پروژه برق در همدان


