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مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

 تبدیل 10 کیلومتر سیم مسی
به کابل خودنگهدار در کبودراهنگ
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

بازرسی و تست بیش از 58 هزار دستگاه
7کنتور برق در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری مانور آماده بکاری مولدهای برق 
15اضطراری  در 7 شهرستان استان همدان 

مدیر توزیع برق رزن خبر داد

اجرای مانور عملیاتی 
3تعمیرات فیدر بحرانی بابانظر

توزیع نیروی برق استان همدان
ت 

شرک

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

تخصیص 3400 میلیون 
تومان اعتبار برای 
تعمیرات خط گرم
2در استان همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان خبر داد

تبدیل 500 کیلومتر
شبکه  مسی استان 

همدان به کابل 
16خودنگهدار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان همدان خبر داد

روند کاهشی سرقت 
تجهیزات برق در استان 

همدان با انجام اقدامات 
4پیشگیرانه



مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفت: تعمیــرات خط گرم نیز به شــکل 
گسترده ای در سطح استان اجرا می شود که برای 
این مهــم 3 میلیارد و 400 میلیــون تومان اعتبار 

تخصیص داده ایم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی 
در نشســت با معــاون مدیرکل دفتــر نظارت بر 
توزیع شــرکت توانیر و جلســه نظــارت عالیه بر 
بهره بــرداری شــرکت توزیع برق اســتان همدان 
با اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در راســتای 
خدمت رســانی بهتــر اظهــار کرد: این شــرکت از 
دیرباز صاحب فکر و اندیشــه بــوده و همکاران 
و مجموعه واحدهای اجرایی در ســطح استان از 
لحاظ تفکری و عملکردی اقدامات قابل توجهی 

انجام داده اند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات اثربخــش بــرای 
مشــترکین و لزوم مقاوم ســازی شــبکه بــرق در 
مقابــل حــوادث تصریح کــرد: خوشــبختانه در 
استان همدان با تدابیر و اقدامات صورت گرفته، 
ایرادات شــبکه رفع و مقاوم سازی شــبکه برق به 

طور مستمر در دست اقدام است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا بیان اینکه باید قبــل از وقوع حوادث 
و بروز خاموشی  پروژه های مقاوم سازی در دستور 
کار قرار گیرد، اضافه کرد: ســال گذشــته با بارش 
برف ســنگین و کوالک، بخشی از شبکه های توزیع 
آسیب دید که به بهترین شکل مقاوم سازی انجام 

و شبکه اصالح شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اقدامــات صورت 
گرفته مشــکالت حوزه بهره برداری در آینده کمتر 
می شود، گفت: امسال عمده اعتبارات عوارض در 
حوزه مقاوم سازی و تعمیرات شبکه های روستایی 

هزینه شد.
جمشــیدی تاکید کرد: امسال طی سه مرحله 
30 هــزار کاور و در طــول پنــج مــاه گذشــته 35 
سکســیونر خریداری شــده که در نقاطــی که مد 
نظر اســت و بــرای مدیریــت پیک کاربــرد دارد، 

استفاده خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه اقدامــات خوبــی در حوزه 

بهره برداری و دیســپاچینگ، ارتقــاء نرم افزارها، 
طرح چاوش و... انجام شــده اســت، عنوان کرد: 
از دیگر فعالیت ها اقدامات پیشــگیرانه از سرقت 
شــبکه و تجهیزات برق با هــدف رفع ضعف ولتاژ 

بوده است.
جمشــیدی با بیــان اینکه صفر تا صد شــبکه 
برق استان برنامه مقاوم سازی دارد که در صورت 
تأمین نقدینگی کار مقاوم سازی شبکه ها سرعت 
می گیرد، تصریح کرد: بســیاری از تیرهای شــبکه 
فشــار ضعیف کــه احتمــال می دادیــم در آینده 
نزدیک دچار مشکل شــوند اصالح کردیم که هم 
به مبلمان شــهری کمک کــرد و هم اســتحکام و 

پایداری مکانیکی شبکه را باال برد.
وی از کاهش نرخ انرژی توزیع نشده در استان 
همدان خبر داد و بیان کرد: طی ســال های اخیر 
نرخ انــرژی توزیــع نشــده براســاس هدف های 
تعیین شده  و تمرکز بر فعالیت های بهره برداری، 

کاهش یافته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا تاکید بــر اینکــه تمــام تجهیزاتی که 
وارد شبکه می شود، اســتاندارد است، اظهار کرد: 
کمیسیون فنی بسیار قوی در شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان شــکل گرفته و تجهیزاتــی را که وارد 
شــبکه می شــود با دقت و حساســیت بررســی و 

استانداردها کنترل می شود.
وی با اشــاره بــه اجــرای مانورهــای عملیاتی 
گفت: این امر به منظور استحکام و مقاوم سازی، 
کاهــش تلفــات شــبکه، کاهش خاموشــی های 
ناخواســته، حفــظ آمادگی اکیپ هــای عملیاتی، 

ایمنی شهروندان و ... برگزار می شود.
جمشیدی بیان کرد: تعمیرات خط گرم نیز به 
شکل گســترده ای در سطح اســتان اجرا می شود 
که برای این مهم 3 میلیارد و 400 میلیون تومان 

اعتبار تخصیص داده ایم.
وی بــا تشــریح علــت خاموشــی های صورت 
گرفته در تابســتان ســال جاری، تحول در شبکه 
توزیع برق استان با اتوماسیونی کردن آن اشاره و 
اضافه کرد: سال آینده برنامه پیک سایی خطوط 
برق با بار کشــاورزی را مدیریــت خواهیم کرد که 
به این منظور سکســیونرهایی با قابلیت قطع و 

وصل از راه دور نصب شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکه هــدف ما خدمت رســانی 
و کســب رضایتمنــدی مردم اســت، یادآور شــد: 
مدیریت خاموشــی در اســتان بســیار منظم و با 

برنامه بود.

zzzو zتاسیســات zســازیzمقاوم zضــرورت

تجهیزاتzشبکهzتوزیعzبرق
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شــرکت 
توانیــر نیــز در ادامه مقاوم ســازی تاسیســات و 
تجهیــزات شــبکه توزیــع بــرق را امــری ضرروی 
دانســت و بیان کرد: شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همــدان در ایــن زمینه اقدامــات موثری 

انجام داده است.
مجید برنگی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی 
برق همدان به نحو چشمگیری در حال بهبود در 
شاخص های تعیین شده توانیر است، گفت: این 
شــرکت در بســیاری از زمینه ها و شاخص ها جزو 
شــرکت های ســرآمد در مجموعــه صنعت برق و 

بخش توزیع است.
وی عنوان کرد: هــدف از ارزیابی نظارت عالیه 
ابتــکارات  و  دســتاوردها  احصــاء  بهره بــرداری 

استان ها و تعمیم آن در سطح ملی است.
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شــرکت 
توانیــر بــا اشــاره بــه ضــرورت ترویــج فرهنــگ 
مدیریــت مصرف افــزود: با توجه بــه پیش بینی 
صورت گرفتــه در خصوص کمبود انرژی در فصل 
زمستان، پروژه های مدیریت مصرف زمستانی در 

دست اقدام است.
وی بــا تأکید بر تدبیر درســت بــرای مدیریت 
مصــرف برق فصــل زمســتان عنوان کــرد: باید 
آمادگــی کامل برای شــرایط زمســتان را داشــته 

باشیم.

zzzبحثz1401zتابســتانzپیــکzازzگــذرzکلیــدz
اطالعzرسانیzاست

برنگی با اشــاره به اینکــه عقــد تفاهمنامه با 
مشــترکین صنعتی و کشــاورزی، بازدید و کنترل 
روشــنایی نمــای ســاختمان ها و ... از اقدامــات 
خــوب برای کنترل پیک بار تابســتان امســال در 
اســتان همدان بوده اســت، گفت: عالوه بر همه 
این موارد، کلید گذر از پیک تابســتان 1401 بحث 

اطالع رسانی است.
وی تصریــح کــرد: بهره بــرداری، مشــترکین، 
مهندســی، روابط عمومی و... باید بــا هماهنگی 
کار کننــد و مدیریت و کنترل پیــک 1401 را از امروز 

کلید بزنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تخصیص 3400 میلیون تومان اعتبار برای تعمیرات خط گرم
در استان همدان

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا 
در شرکت توزیع برق استان همدان

مراســم پر فیــض زیــارت عاشــورا بــا حضور 
مســئوالن اســتانی و مدیران صنعــت آب و برق 
اســتان همــدان و کارکنان شــرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، مراسم پر فیض قرائت زیارت 
عاشــورا با حضور مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان همدان، مسئول 
ســتاد تخصصــی اقشــار و متخصصیــن ســپاه 
اســتان  حراســت  مدیرکل  )ع(،  انصارالحســین 

و مدیــران صنعــت آب و بــرق اســتان همدان و 
کارکنان شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

برگزار شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان همــدان در این مراســم معنوی 
ضمن تســلیت اربعین حســینی و گرامیداشــت 
هفته دفاع مقدس اظهار داشت: استمرار انقالب 
اســالمی و آرامش و امنیت امروز کشــور را مرهون 

ایثار و فداکاری های شهدا هستیم.
 سردار مهدی ظفری افزود: رزمندگان اسالم با 

روحیه شــهادت طلبی خود در هشت سال دفاع 
مقدس در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردند 

و اقتــدار امــروز نظام اســالمی از دســتاوردهای 
دوران دفاع مقدس است.
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مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با تأکید بر ترویج تفکر انقالبی گفت: انجام 
درست و باکیفیت وظایف و پیگیری به موقع کارها 

تا حصول نتیجه، بخشی از تفکر انقالبی است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی در نشست 
هم اندیشــی با ائمه جماعات و رابطین فرهنگی 
و اقامه نماز این شرکت با اشــاره به بیانات مقام 
معظــم رهبری اظهــار داشــت: انجام درســت و 
باکیفیــت وظایــف و پیگیــری به موقــع کارها تا 

حصول نتیجه، بخشی از تفکر انقالبی است.
وی با تأکید بر ترویج تفکر انقالبی در مجموعه 
افزود: پاسخگویی به ارباب رجوع باید به موقع و 

محترمانه انجام شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان فرهنگ سازمانی و اخالق اداری را از دیگر 
مباحث مهــم عنوان کــرد و گفت: همــه ما باید 
برنامه مدونی داشــته باشــیم و به ســمت اخالق 

اسالمی حرکت کنیم تا کاستی ها برطرف شود.
وی با اشاره به کسب رتبه های برتر شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همــدان در مباحث فرهنگی و 
نماز ادامه داد: وظیفه اصلی شــرکت تأمین برق 
پایــدار و مطمئن برای مردم اســت اما در کنار این 
وظیفــه ذاتی و تخصصــی همــواره در حوزه های 
فرهنگی، نماز، بسیج، روابط عمومی، ایثارگران و... 

توانسته ایم رتبه های برتر را کسب کنیم.
جمشیدی تأکید کرد: هر گونه هزینه در زمینه 

چراکه  اســت  ســرمایه گذاری  فرهنگــی،  مباحث 
نتایج آن به شرکت و همکاران برمی گردد.

وی خاطرنشــان کــرد: برگزاری شــانزدهمین 
از  نفــر   8 راهیابــی  و  قرآنــی  مســابقات  دوره 
فرزندان همکاران به مرحله کشــوری، مسابقات 
کتابخوانی نماز و نهج البالغه، برپایی نمایشــگاه 
کتاب، جمع آوری نذورات و تهیه بســته های لوازم 
تحریــر برای دانش آمــوزان نیازمنــد و... از جمله 

برنامه های اجرایی می باشد.

zzzتربیتzوzهاzخانوادهzکانــونzحفظzضرورت
دینی

بســیج  ســازمان  تربیــت  و  تعلیــم  مســئول 
کارمندان اســتان همــدان نیز در ادامه با اشــاره 
بــه اهمیت تربیــت دینــی اظهار داشــت: حفظ 
کانون خانواده ها مســئولیتی اســت کــه باید به 

آن بپردازیم و اگر غافل شــویم نسل آینده، نسل 
بهینــه و کارآمــدی نخواهــد بود و ایــن موضوع 

جبران پذیر نیست.
حجت االســالم مهدی خزایی افــزود: همکاران 
نیازمنــد امیدآفرینــی در تربیت دینی هســتند، 
نقــش فرزندان در نهاد مقــدس خانوده که رکن 
بنیادین جامعه است و تمام پیشرفت های علمی 

بدون تردید از فرزندان آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

انجام درست وظایف و پیگیری
به موقع کارها تا حصول نتیجه بخشی از تفکر انقالبی است

مدیر توزیع برق رزن خبر داد

اجرای مانور عملیاتی تعمیرات فیدر بحرانی بابانظر

مدیر توزیع بــرق رزن از اجــرای مانور عملیاتی 
تعمیــرات فیدر بحرانی بابانظر از پســت دمق 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق رزن، عباس 
صفری  از اجرای مانور عملیاتی تعمیرات فیدر 
بحرانی بابانظر از پست دمق خبر داد و اظهار 
داشــت: این مانور به منظور کاهش خاموشی 
از  اجرایــی  اکیــپ   15 حضــور  بــا  ناخواســته 
شهرستان های رزن، همدان، بهار، کبودراهنگ، 
فامنین و درگزین به مدت 3 ساعت برگزار شد.
وی افزود: این مانــور بر روی خط 20 کیلوولت 

بابانظــر انجــام شــده که شــامل تعمیــرات، 
برکنــاری پایه هــای کج شــده، تعویــض مقره 
و رأس تیری هــا و رفــع عیــوب جمپرهــای و... 

می شود.
مدیر توزیع بــرق رزن گفت: با اجرای این مانور 
توانستیم در کمترین زمان ممکن به اهداف از 
پیش تعیین شــده دست یابیم و نقاط ضعف 

این فیدر بحرانی را شناسایی و رفع کنیم.
وی عنــوان کــرد: بــا انجــام این تعمیــرات به 
روســتاهای واقع در انتهای این فیدر با ضریب 
اطمینان بیشتری برقرسانی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد
کشف 16 دستگاه غیر مجاز ماینر در شهرستان مالیر

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
استان همدان از کشــف 16 دستگاه غیرمجاز 
اســتخراج رمز ارز دیجیتال با همکاری مراجع 
قضایــی، انتظامی و اطالعاتی در شهرســتان 

مالیر خبر داد.
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
توزیــع نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد 
جمشــیدی بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت 
رمزارزهــای  بــا  مقابلــه  حــوزه  در  گرفتــه 
غیرمجــاز در ســطح اســتان اظهار داشــت: 
اخبــاری  دریافــت  از  پــس  مــاه  مهــر   24

مبنــی بــر نگهــداری و اســتفاده غیرمجاز از 
دســتگاه های اســتخراج رمز ارز دیجیتال در 
شهرســتان مالیر بالفاصله موضوع توســط 

کارشناسان ما در دستور کار قرار گرفت.
وی افــزود: پــس از تکمیــل تحقیقــات و 
هماهنگی قضایــی، با همکاری عوامل نیروی 
انتظامی و اطالعاتی در بازرسی از مکان مورد 
نظــر تعداد 16 دســتگاه غیرمجاز اســتخراج 
رمز ارز دیجیتــال با مجموع توان مصرفی 35 
کیلــووات به همراه وســایل جانبی کشــف و 

ضبط شد.
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مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

 تبدیل 10 کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار 
در کبودراهنگ

مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان کبودراهنگ از 
تبدیل 10 کیلومتر سیم مسی به کابل خودنگهدار 

در شهرستان کبودراهنگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق شهرستان 
کبودراهنــگ، علــی همدانی بیان داشــت: طرح 
تبدیل بیش از 10 کیلومتر از ســیم های مســی به 
کابــل خودنگهــدار بــرق از ابتدای ســال تاکنون 

انجام شده است.
وی هــدف از اجرای این طــرح را کاهش اتالف 
بــرق، کاهش ســرقت ســیم های مســی و پایان 
دادن به انشــعاب های غیر مجاز در شــبکه های 
توزیــع برق برشــمرد و گفت: کاهــش خطر برق 
گرفتگی و خاموشی های ناشی از اتصال سیم های 
مســی برق در زمان بارندگــی و وزش باد، از دیگر 

مزایای اجرای این طرح است.

مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ دیگر 
پروژه هــای اجــرا شــده در ایــن بخــش را نصب 
ترانس های جدید در شــهرک منظریه، روســتای 
ازوندره از توابع  بخش شیرین سو، روستای آق تپه 
بخش مرکزی و اصالح و بهینه سازی تیرهای برق 
و تعویض ســطح مقطع شــبکه های فشــار قوی 

عنوان کرد.
وی افزود: برقرســانی به پنج واحد گلخانه، 6 
حلقه چاه آب کشاورزی، 10 واحد صنعتی، هشت 
واحــد دامداری و دو واحد مجتمــع تجاری نیز به 

انجام رسیده است.
همدانی گفت: واگذاری 730 انشــعاب عادی 
و 42 انشــعاب دیماندی، تعویض کنتور معیوب 
آنالوگ به کنتورهای دیجیتالــی از دیگر اقدامان 

این مدیریت بوده است.

وی با اشاره به وجود بیش از  43 هزار مشترک 
بــرق در کبودراهنــگ، عنــوان کــرد: بدهی برق 
مصرفــی مشــترکین بالغ بــر 12 میلیــارد و 930 

میلیون تومان اســت که از مشترکین می خواهیم 
با پرداخت به موقع بدهی برق مصرفی خود این 

مدیریت را در ارائه خدمات مطلوب یاری دهند.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه بحــث ســرقت از تجهیزات 
و تأسیســات برقــی گفت: بــا توجه بــه اقدامات 
پیشــگیرانه و همکاری خوب نیــروی انتظامی در 

بحث سرقت ها شاهد روند کاهشی هستیم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی در دیدار 
رییــس پلیــس آگاهــی اســتان همــدان ضمــن 
تبریک میالد با سعادت پیامبر)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( اظهار داشــت: نیروی انتظامی شــغل 
مقدســی اســت که هر کســی در آن وارد می شود 
برای تأمین امنیت مــردم از زندگی خود می گذرد 

و اجر آن نزد خداوند محفوظ است.
وی با اشــاره به همکاری و تعامل خوب نیروی 
انتظامــی بــا شــرکت توزیع بــرق اســتان افزود: 

تمام تالش همکاران ما نیز در راســتای روشنایی 
بخشــیدن به خانه ها و خدمات رســانی به مردم 

است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به بحــث ســرقت از تجهیزات و 
تأسیســات برقی عنوان کرد: با توجه به اقدامات 
پیشــگیرانه و همکاری خوب نیــروی انتظامی در 
بحث ســرقت ها شاهد روند کاهشی هستیم و در 
شهرستان های اسدآباد، نهاوند و تویسرکان نیاز 

به کار بیشتری است.
وی با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته بیش از 100 
کیلومتر سیم مسی در استان به کابل خودنگهدار 
تبدیل شده اســت، گفت: با توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته تا پایان ســال نیز بــا تأمین اعتبار 
مــورد نیــاز، 400 کیلومتر ســیم مســی را به کابل 

خودنگهدار تبدیل می کنیم.
جمشــیدی تصریح کرد: از جمله مزایای کابل 
خودنگهدار، پیشــگیری از ســرقت ســیم است که 
رضایتمنــدی مردم را نیز در پــی دارد چراکه گاهاً 
سرقت ســیم موجب قطعی برق به مدت طوالنی 

و نارضایتی مردم می شود.
مــا  اولویــت  و  هــدف  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خدمت رسانی و کســب رضایتمندی مردم است، 
ادامه داد: 100 درصد مشــترکین اســتان برق دار 
هســتند و با توجه به اهمیت و وابســتگی زندگی 
امــروزی به بــرق، نبــود آن موجب مختل شــدن 

زندگی مردم می شود.

zzzمردمیzمشــارکتzنیازمندzامنیتzتأمیــنz
است

رئیس پلیس آگاهی استان همدان نیز در ادامه 
اظهار داشــت: تأمیــن امنیت نیازمند مشــارکت 

مردمی است و بدون آن امکانپذیر نیست.
سرهنگ علی اســدبیگی با اشــاره به اقدامات 
صورت گرفتــه در خصوص برخورد با ســارقین و 
دستگیری آنان افزود: در بحث کاهش سرقت ها 
اســتان  شهرســتان های  اکثــر  در  خوشــبختانه 

وضعیت خوبی داریم.
وی بــا تأکید بر همــکاری و ایجاد گشــت های 
مشــترک نیــروی انتظامــی و شــرکت توزیع برق 
استان عنوان کرد: بهترین راه جلوگیری از سرقت، 
اقدامات پیشگیرانه است که سرکشی از مناطق و 
تأیید صالحیت پیمانکاران و بررســی سوابق آنان 
از طریــق نیــروی انتظامــی می توانــد در این امر 

مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

روند کاهشی سرقت تجهیزات برق در استان همدان با انجام اقدامات پیشگیرانه
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معرفی کارکنان نمونه  شرکت توزیع برق استان همدان

اپراتور نمونه 

جناب آقای محسن 
زیبایی سلطانی

از توزیع برق شهرستان رزن

اپراتور نمونه 

جناب آقای
مقصود شکری

از توزیع برق شهرستان بهار

ایمن کار نمونه 
جناب آقای

سعید افریشم
از توزیع برق شهرستان 

تویسرکان

ایمن کار نمونه 
جناب آقای

سهراب قره خانی
از توزیع برق شهرستان 

کبودراهنگ

تقدیرها

مهندس شیرزاد جمشیدی
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 

همدان:
معاونت  رخشــانی مهر،  غالمعلــی  آقای 
هماهنگی توزیع شــرکت توانیر در راســتای 
همکاری در تدوین »دســتورالعمل اتصال 

منابع تولید پراکنده به شبکه برق ایران«
آقــای هــادی بیگی نژاد، نماینــده مردم 
مالیر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی به پاس تالش های 
ارزنده بابت اصالح و بهینه سازی شبکه های 
فرســوده توزیــع بــرق روســتایی و کســب 

رضایت مردم.
آقــای حســن لطفــی، نماینــده مــردم 
شهرستان های رزن و درگزین در لوح هایی 
جداگانــه برای واگــذاری انشــعاب برق به 
مدرســه برکــت روســتای عمــان و رعایت 
حقوق شــهروندی و خدمت رسانی به مردم 
و تأمین روشــنایی خیابان ها و معابر شهر 

قروه درگزین
آقای فرهــاد فرزانه، معــاون هماهنگی 
امــور عمرانی اســتانداری همــدان به پاس 
خدمــات ارزشــمند و حســن همــکاری در 
راستای رفع مشــکالت کوی سازمانی پایگاه 

شکاری شهید نوژه 
شهرســتان  فرمانــدار  حســینی،  آقــای 
تویســرکان در راســتای تعامل و مشارکت 
با مجموعه فرمانداری و خدمت رســانی به 

مردم شهرستان تویسرکان

روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

آقای
محمدحسین جابری

از مالیر

نایل شــدن شــما را بــه افتخار بازنشســتگی 
تبریــك گفتــه و از خداونــد آرزوی پیــروزی و 
موفقیت شــما را در تمام عرصه هــای زندگی 

خواستاریم.
بــر ایــن باوریم بازنشســتگی فصــل نوینی از 

زندگــی و آغــازی بــرای زندگی 
بــا شــیوه و ایده هــای جدید 

است، امید است این دوران 
از پربارتریــن و بــا  جدیــد 

نشــاط  ترین مراحل زندگی 
پرثمرتان باشد.

تبریک به بازنشستگان

مراســم تجلیل از ایثارگران و رزمندگان شاغل 
در شــرکت توزیع برق اســتان همــدان با حضور 
خانواده های  و  ایثارگــران  معاونین،  مدیرعامل، 

شهدا در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، مراســم تجلیل از ایثارگران 
و رزمندگان شــاغل در شــرکت توزیع برق استان 
همدان با حضور مدیرعامل، معاونین، ایثارگران 
و خانواده هــای شــهدا در ســالن جلســات این 

شرکت برگزار شد.
شیرزاد جمشــیدی مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان در این مراســم که به 
مناســبت هفته دفاع مقدس برگزار شــد، ضمن 
تبریــک هفته دفــاع مقــدس و تســلیت رحلت 
حضــرت رســول)ص( و امــام حســن)ع( اظهار 
داشــت: امنیــت امروز کشــور را مرهون ایثــار و از 
خودگذشتگی شــهدا و ایثارگرانی هســتیم که در 
دوران دفاع مقدس جان خود را در طبق اخالص 

گذاشتند و از مرز و بوم این کشور دفاع کردند.
وی با تأکید بر الگوگیری از شهدا و با بیان اینکه 
سبک و سیره شــهدا باید به عنوان الگو سرلوحه 
کار همه ما باشــد، گفت: پیمودن راه شهدا با کار 

جهادی و خدمت خالصانه به مردم میسر است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکــه هفتــه دفــاع مقدس 
فرصــت خوبی برای تقدیر از زحمــات ایثارگران و 
خانواده های شــهدا اســت، عنوان کــرد: در حال 
حاضر 169 ایثارگر در شــرکت توزیــع نیروی برق 

استان هســتند که 39 نفر در حال فعالیت و 130 
نفر نیز ایثارگر بازنشسته هستند.

وی از اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل و درج 
فوق العــاده ایثارگری و امتیازات مدرک تحصیلی 
و رتبــه تشــویقی در احــکام کارگزینــی ایثارگران 
خبــر داد و گفت: معافیت هــای بیمه ای، درمانی 
و مالیــات بــرای ایثارگران مشــمول، ســمهیه 5 
درصدی و 25 درصــدی ایثارگری در اســتخدام و 
تبدیل وضعیت ها و پیگیــری وضعیت نیروهای 
ایثارگر شــاغل در شــرکت خدماتی بــرای تبدیل 
وضعیــت و دیگر قانون های مرتبط بــا ایثارگران 

نیز پیگیری  و در شرکت اجرایی شده است.
کتــاب  پیش نویــس  تهیــه  داد:  ادامــه  وی 
»مجموعــه خاطــرات ایثارگــران شــرکت توزیــع 

نیروی برق همدان« و ویرایش نهایی برای چاپ 
توســط اداره کل حفظ آثــار همدان نیــز از دیگر 

اقدامات انجام شده است.
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه در طــول ســال 
برنامه هــای فرهنگی متنوعی در راســتای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت در شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان برگــزار می شــود، گفت: به 
مناســبت هفته دفــاع مقــدس نیز فضاســازی، 
غبارروبــی مــزار مطهر شــهدا، بزرگداشــت هفته 
دفاع مقدس و تجلیل از همــکاران ایثارگران و... 

برگزار شد.
در پایــان ایــن مراســم از ایثارگــران شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان با اهدای لوح و 

هدایایی تجلیل به عمل آمد.

»عباس صفایی« مدیر توزیع برق شهرستان رزن شد
مدیرعامــل  حضــور  بــا  مراســمی  در 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
و فرماندار شهرستان رزن، عباس صفایی 
به عنوان مدیر توزیع برق شهرســتان رزن 

معرفی شد. 
به گــزارش روابط عمومــی توزیع برق 
اســتان همــدان، آئیــن تکریــم و معارفه 
مدیر توزیع برق شهرســتان رزن با حضور 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
ســالمتی،  ســیدرضا  و  همــدان  اســتان 
فرمانــدار رزن در فرمانــداری شهرســتان 

رزن برگزار شد.
شــیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان همــدان با اشــاره بــه لزوم 
شــاخص محــوری در ارائه خدمت به مشــترکین 
اظهار داشت: هدف ما کسب حداکثر رضایتمندی 

مشترکین اســت که با حرکت در راســتای ارتقای 
شاخص های شرکت قابل دستیابی است.

وی بــا بیــان اینکــه کمبــود اعتبــارات نبایــد 
خللی در خدمت رســانی ایجاد کند، افزود: باید 
اعتبارات به نحو مطلوب و شایســته صرف بهینه 

کردن امور شود. 
مدیرعامــل شــرکت توزیع با اشــاره به 
پروژه های انجام شــده در شهرســتان رزن 
از قبیــل احداث شــبکه و نصب اتوبوســتر 
عنــوان کــرد: بــا احــداث 600 متر شــبکه 
فشــار متوســط بر روی فیدرهــای آرپادره 
و کشــاورزی، اقدامــات خوبی در راســتای 
کاهش تلفات، تعدیل بار و افزایش قدرت 

مانور شبکه انجام شده است.
عباس صفــری مدیر ســابق توزیع برق 
شهرســتان رزن نیــز در ادامــه گزارشــی از 
فعالیت هــای انجام شــده در ایــن مدیریت ارائه 

کرد.
در پایــان مراســم نیز ضمن تقدیــر از زحمات 
عبــاس صفری، عبــاس صفایی به عنــوان مدیر 

توزیع برق شهرستان رزن معرفی شد.

تجلیل از ایثارگران و رزمندگان شاغل
در شرکت توزیع برق استان همدان
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
همدان خبر داد

کشف 11 مزرعه و 88 
دستگاه استخراج غیرمجاز 

رمزارز در همدان

برق  نیــروی  توزیع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همــدان از کشــف 11 مزرعــه و 88 
دســتگاه اســتخراج غیرمجاز  رمزارز با توان 
166.22 کیلووات، از ابتدای شــهریور ماه در 

استان همدان خبر داد. 
به گزارش روابــط عمومی توزیــع نیروی 
برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشیدی با 
اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راستای 
اظهــار  غیرمجــاز  رمزارزهــای  جمــع آوری 
داشــت: از ابتــدای شــهریور مــاه تاکنون 11 
مزرعــه و 88 دســتگاه اســتخراج غیرمجاز 
رمزارز بــا توان 166.22 کیلووات در اســتان 

همدان کشف شده است. 
وی افــزود: از مجموع رمزارزهای کشــف 
شــده 30 دســتگاه با توان 45 کیلووات در 
رزن، 20 دســتگاه بــا توان 50 کیلــووات در 
تویسرکان، 2 دستگاه با توان 4.8 کیلووات 
در فامنیــن، تعداد 12 دســتگاه با توان 24 
کیلووات در امور یک شهرســتان همدان، 6 
دســتگاه در مالیر، 4 دســتگاه در بهار و 14 
دســتگاه در اسدآباد در مجموع با توان 24 

کیلووات در این سه شهرستان، کشف شد.
برق  نیــروی  توزیع  شــرکت  مدیرعامــل 
همدان عنــوان کــرد: این تعداد دســتگاه 
غیرمجاز کشــف شــده معادل یک میلیون 
و 436 هــزار و 140 کیلووات ســاعت انرژی  
مصرف کرده که حــدود 20 میلیارد ریال به 
شبکه های توزیع برق اســتان خسارت وارد 

کرده است.
وی با بیــان اینکه با اســتفاده از منابع و 
روش های متعــدد علمی و تخصصی موفق 
به شناسایی و کشف این تعداد رمزارزهای 
بــا  مقابلــه  گفــت:  شــده ایم،  غیرمجــاز 
رمزارزهای غیرمجاز در اولویت این شــرکت 

است.
جمشــیدی در پایــان ضمــن تقدیــر از 
همکاری نیروی انتظامی و دادستانی استان 
در راســتای کشــف دســتگاه های غیرمجاز 
درخواســت  شــهروندان  از  گفــت:  رمــزارز 
می کنیم با همکاری در کشــف دستگاه های 
غیرمجاز رمزارز ضمن جلوگیری از خســارت 
به شــبکه توزیع برق از جوایز ارزنده در نظر 
گرفته شده برای گزارشات مردمی بهره مند 

شوند. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر دادخبــــر

گیر  برگزاری مانور فرا
تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر در همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
و  تعدیــل  فراگیــر  مانــور  برگــزاری  از  همــدان 
بهینه سازی روشنایی معابر درون و برون شهری 
همزمان با سراسر کشــور در استان همدان خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی با اشاره 
به برگــزاری مانور فراگیــر تعدیل و بهینه ســازی 
روشــنایی معابــر درون و بــرون شــهری اظهــار 
داشــت: این اقــدام هفتمین مانــور عملیاتی در 
سال جاری است که به صورت همزمان در سراسر 

کشور برگزار می شود.
وی افزود: تعمیرات اساسی به منظور افزایش 
پایداری شبکه بر روی فیدر 20 کیلوولت سمیران و 
تعدیل روشنایی معابر بلواری، پارک ها و میادین 

از محورهای اجرای این مانور است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: 120 نفر نیــرو در قالب 35 
اکیــپ در این اقــدام فراگیر حضــور دارند که 15 
اکیپ تعمیر خطــوط 20 کیلوولت و 20 اکیپ نیز 

تعدیل روشنایی معابر را انجام می دهند.
وی با اشــاره به بکارگیری 16 خوردو ســنگین و 
28 خودرو ســبک در مانور تعدیل و بهینه ســازی 
روشــنایی معابر تصریــح کرد: افزایــش قابلیت 
اطمینــان و مقاوم ســازی شــبکه 20 کیلوولــت و 

افزایش ایمنی و رفع کانون های خطر تاسیسات 
شبکه توزیع از اهداف این مانور است.

جمشــیدی کاهش خاموشــی های ناخواسته 
و افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین و مدیریــت 
مصرف بــار زمســتانه را نیز از دیگــر اهداف مهم 

برگزاری مانور برشمرد.
وی گفــت: در این مانــور نصــب 10 اصله پایه 
بتونــی 12.400، تعویض 300 عــدد مقره معیوب 
ســوزنی و بشــقابی، ریگالژ 20 اســپان از شبکه 20 
کیلوولــت و اصــالح 60 مــورد جمپــر شــبکه 20 

کیلوولت انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان افــزود: همچنیــن تغییر آرایش شــبکه 

مثلثــی بــه آویــز بــه طــول 4 کیلومتــر، تعدیل 
روشــنایی 860 دســتگاه چراغ معابر با میانگین 
134 وات )بــرآورد انرژی 116 کیلووات ســاعت( و 
تعدیل روشنایی پارک ها و میادین به تعداد 491 
دســتگاه چراغ با میانگین توان 210 وات )برآورد 
انــرژی 105 کیلــووات ســاعت( از دیگــر اقدامات 

اجرایی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
بحث اطالع رســانی گفت: اطالع رسانی به موقع، 
دقیق و شــفاف در خصوص اقدامات، چالش ها 
و مشــکالت پیــش آمــده در حــوزه بــرق بــرای 
مسئولین، مردم و مشترکین یکی از سرفصل های 

مهم و اصلی شرکت توزیع است.

رضا کریم پور مدیر توزیع نیروی برق
شهرستان تویسرکان شد

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان در فرمانــداری شهرســتان 
تویســرکان، رضا کریم پور به عنــوان مدیر توزیع 

برق شهرستان تویسرکان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، آییــن تکریــم و معارفه 
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان تویســرکان 
بــا حضــور مدیر عامــل شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان، معاون سیاســی و امنیتی و معاون 
شهرســتان  فرمانداری  عمرانــی  و  برنامه ریــزی 

شد. برگزار  تویسرکان 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در این مراســم ضمن تقدیــر از زحمات 
رضا جلیلوند مدیر ســابق برق تویسرکان اظهار 
داشت: یکی از اولویت های ما بکارگیری نیروها و 
مدیران جوان در واحدهای اجرایی برای پیشبرد 
بهتر اهداف بوده اســت که رضا کریم پور نیز جزو 

نیروهای جوان و باانگیزه است.
شــیرزاد جمشــیدی با اشــاره به شاخص های 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: از 

مدیر جدید برق شهرستان تویسرکان نیز انتظار 
داریــم که بــا برنامه ریــزی هدفمند و مشــارکت 
و تعامــل بــا فرمانــداری و دیگــر دســتگاه های 
شهرستان در راستای ارتقاء این شاخص ها تمام 
تالش و همت خود را بکار گیرد تا شاهد پیشرفت 

روزافزون شهرستان باشیم.
وی در ادامــه بــا تأکید بــر وصــول مطالبات 
به عنــوان یکی از شــاخص های شــرکت گفت: از 
فرمانداری تویســرکان درخواســت داریم در این 

زمینه یاریگر شرکت توزیع برق استان باشد.
امنیتــی  و  سیاســی  معــاون  برنوســی،  کریــم 
فرمانــدار شهرســتان تویســرکان نیــز در ادامــه 
ضمــن تقدیــر از زحمات و مشــارکت مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همــدان ابراز 
داشــت: شــرکت بــرق یکــی از ادارات خــوب در 
پاســخگویی و خدمات دهی در ســطح شهرستان 

تویسرکان است.
وی در ادامه خواستار تعامل و همکاری بیشتر 

بین شرکت توزیع برق و فرمانداری شد.
در پایان این مراسم نیز ضمن تقدیر از زحمات 
رضا جلیلوند، رضا کریم پور به عنوان مدیر توزیع 

نیروی برق شهرستان تویسرکان معرفی شد.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با تأکید بر اینکه باید در راســتای ارتقای 
حرکــت  برنامه محــور  شــاخص ها  در  شــرکت 
کنیم، گفــت: بانوان همکار نیز بــا برنامه محوری 
و فعالیــت در راســتای پیشــبرد اهداف شــرکت 

می توانند گامی مؤثر بردارند.
توزیع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشیدی 
در نشســت هم اندیشــی بانوان شــرکت ضمن 
تبریــک میالد بــا ســعادت پیامبر اکــرم)ص( و 
امام جعفــر صــادق)ع( اظهار داشــت: بانوان 
مؤثر  حضــوری  مختلف  عرصه های  در  همــواره 

دارند.
وی با اشــاره به رویکرد شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه نیــروی 
هر  اثرگــذار  مؤلفه هــای  مهمتریــن  از  انســانی 
شــرکت اســت، افزود: با توجه بــه فراهم بودن 
بســتر فعالیت برای بانوان در شــرکت، این امر 
می تواند در بروز و ظهــور توانمندی آنان نقش 

باشد. داشته 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
ابــراز داشــت: برنامه هــای راهبــردی،  همــدان 
عملیاتی و اســتراتژی شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان همدان مشــخص بوده و ســمت و سوی 
خوبی دارد و تمام تالش ما نیز تحقق برنامه های 

تعیین شده است.

وی بــا تأکید بــر اینکه باید در راســتای ارتقای 
حرکــت  برنامه محــور  شــاخص ها  در  شــرکت 
کنیم، گفــت: بانوان همکار نیز بــا برنامه محوری 
و فعالیــت در راســتای پیشــبرد اهداف شــرکت 

می توانند گامی مؤثر بردارند.
جمشــیدی با بیان اینکه تحقق شاخص ها در 
گرو تالش و فعالیت همه همکاران اســت، گفت: 

سال گذشــته با تالش کارکنان برای نخستین بار 
شــاخص وصــول مطالبات ما بــه 103 درصد در 

استان رسید.
وی خطاب به بانوان بیان داشت: هدف خود 
را مشخص کنید و برای رسیدن به آن پیش بروید 
و پیگیر برنامه ها باشــید تا قدمی که برمی دارید 

بیهوده نباشد.

در ادامــه ایــن مراســم نیــز نرگــس هراتیان، 
مشــاور امور بانــوان شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان به ارائــه برنامه هــا و فعالیت ها 
پرداخــت و باباخانــی از کارشناســان معاونــت 
بهداشــتی مرکز بهداشــت همــدان در خصوص 
سالمت بانوان و راه های مقابله با کرونا مطالبی 

عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

باید در راستای ارتقای شرکت در شاخص ها برنامه محور حرکت کنیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

بازرسی و تست بیش از 58 هزار دستگاه کنتور برق در همدان
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
6 ماه امســال  اســتان همــدان گفــت: طــی 
507 کنتور عادی در تمام  58 هــزار و  تعداد 
 2 تعرفه ها تســت و بازرســی و از ایــن تعداد 
شــده  شناســایی  معیــوب  کنتــور   71 و  هــزار 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
جمشیدی  شیرزاد  همدان،  استان  برق  نیروی 
بــا بیان اینکه از برنامه های اساســی شــرکت  
پایداری  در  تداوم  کیفی،  شاخص های  ارتقاء 
شــبکه و تضمیــن کیفیت انرژی اســت، اظهار 
هدررفــت  از  جلوگیــری  راســتای  در  داشــت: 
انــرژی و کاهش برق های غیرمجاز ســاالنه از 
طریق گروه پیمانکاری برای بازدید، بازرســی 
شرکت  ســطح  در  اندازه گیری  لوازم  نظارت  و 

می شود. اقدام 
برنامه ریزی های  طــی  داشــت:  بیــان  وی 
20 درصد از مشــترکین  انجــام شــده ســاالنه 
در بخش عــادی و همچنین تمام مشــترکین 
دیماندی دو بار مورد تســت و بازرسی لوازم 

می گیرند. قرار  اندازه گیری 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  همــدان  اســتان 
طرح  اجــرای  در  گرفته  صــورت  برنامه ریــزی 

اندازه گیری مشــترکین عادی،  بازرســی لوازم 
156 هزار کنتور برای امسال  در سطح  تعداد  

اســتان مورد بازدید قرار خواهد گرفت.
 58 6 مــاه امســال تعداد  وی گفــت: طی 
507 کنتور عــادی در تمــام تعرفه ها  هــزار و 
کنتــور   71 و  هــزار   2 تعــداد  ایــن  از  و  تســت 
معیوب شناســایی شــده که تعداد یک هزار و 

27 کنتورنیز  39 کنتــور تعویض و یک هــزار و 
است. شده  اصالح 

و  تســت  نتیجــه  داد:  ادامــه  جمشــیدی 
اندازه گیری  لوازم  از  شــده  انجام  بازرسی های 
 35 از ابتدای ســال تاکنــون ذخیــره بیش از 
میلیــون کیلــووات ســاعت انــرژی و دریافت 
مبلغــی بالــغ بــر 14میلیــارد و 700 میلیــون 

است. بوده  ریال 
از برنامه های  وی با بیان اینکه یکــی دیگر 
شــرکت در این بازدیدهــا کنترل انشــعابات 
 110 تجــاری پر مصرف اســت، گفــت: تاکنون 
انشــعاب خطادار کشف شده که هشت مورد 

آن تعویض و مابقی نیز اصالح شــده است.
برق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
 82 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همــدان  اســتان 
مــورد انشــعاب غیرمجــاز تجــاری نیــز طی 
این  از  افزود:  اســت،  شده  کشــف  بازدیدها 
انشــعاب  به  تبدیــل  مــورد   71 نیــز  تعــداد 
پرداخــت  را  وارده  خســارت  و  شــده  مجــاز 
معرفی  دادگاه  بــه  نیــز  مورد   11 و  کرده انــد 

است. شده 
وی اضافــه کــرد: از انشــعابات خطادار و 
 626 177 هــزار و  غیرمجــاز تجــاری تاکنون 
کیلووات ســاعت انرژی به مبلغ یــک میلیارد 

360 میلیون ریال احصاء شــده است. و 
جمشــیدی یــادآور شــد: بــرای بررســی و 
پایش لحظه ای و ارتباط آنالین با مشــترکین 
860 دســتگاه  نیز تاکنــون تعداد یک هزار و 
کنتــور بــه کنتورهای فهام تبدیل شــده که تا 
210 دســتگاه کنتور  ســال یــک هــزارو  پایان 

می شود. تبدیل  دیگر 
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فروش 261 انشعاب برق در امور برق همدان یک
همدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی مدیر امور برق همدان یک اظهار داشت: در مهر ماه 
سال جاری در بخش امور مشترکین این امور 4 هزار و 38 مورد خدمات غیر حضوری ثبت شده 

است.
وی با بیان اینکه 261 انشعاب برق نیز به مشترکین فروخته شده است، گفت: درصد وصول 

مطالبات این امور نیز 103 درصد و تلفات نیز 6.69 درصد بوده است.

کشف 11 عدد ماینر توسط امور برق همدان یک

همــدان یک، در هفته جــاری 11 عدد ماینر که بــرای تأمین برق آنها از بــرق غیرمجاز 3 فاز 
استفاده شده بود توسط پرسنل امور یک برق همدان کشف و ضبط شد.

برگزاری مانور تخلیه ساختمان در امور برق همدان یک

همــدان یک، ذبیح الــه عواطف فاضلی مدیر امــور یک برق همدان گفــت: در هفته جاری 
و به مناســبت هفته پدافند غیر عامل، رأس ســاعت مقــرر در امور برق همــدان، مانور تخلیه 

ساختمان با حضور تمام پرسنل این امور انجام شد.
وی هدف از برگزاری این مانور  را آمادگی پرسنل برای رویارویی با زلزله های احتمالی عنوان 

کرد که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اجرایی شد.

تجلیل از ایثارگران پیشکسوت امور یک برق همدان

همدان یک، در مراســمی که به مناســبت هفته دفاع مقدس به صورت ویدئو کنفرانس با 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان برگزار شــد، از ایثارگران امور یک برق همدان تجلیل 

شد.

همــدان

همدان

فضاسازی هفته بسیج برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا اهداء کتاب به نمازگزاران

برگزاری رزمایش آماده بکاری مولدهای اضطراری برق در حوزه 
امور برق همدان یک

همــدان یک، ذبیح الــه عواطــف فاضلی مدیر امــور یک برق همدان با اشــاره بــه اجرای 
رزمایش سراســری آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز مهم و حســاس اظهار داشت: این 

مانور همزمان با سراسر کشور در امور برق همدان یک نیز برگزار شد.
وی با اشــاره به حضور پنج اکیپ و 14 نفر نیرو در این مانور افــزود: این اقدام در پنج نقطه 

حساس حوزه امور برق همدان یک با موفقیت صورت گرفت.

عطرافشانی گلزار شهدا با حضور کارکنان امور یک برق همدان

همــدان یک، به مناســبت فرا رســیدن هفته دفاع مقــدس، مدیر و کارکنــان امور یک برق 
همدان با حضور در مراسم عطرافشانی گلزار شهداء شهر همدان بار دیگر با آرمان های شهدا 

تجدید میثاق کردند.

تجلیل از ایثارگر امور برق همدان یک

همــدان یک، در مراســمی با حضور مدیــر امور یک برق همــدان به مناســبت هفته دفاع 
مقدس از  ایثارگر این امور با اهداء لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.

تجلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت در امور 2 برق همدان

امور دو برق همدان، آیین تجلیل از پیشکســوتان جهاد و شــهادت بــا حضور مدیر امور دو 
برق همدان و فرمانده بسیج ادارات شهرستان همدان در سالن جلسات امور دو برق همدان 

برگزار شد.
در این مراسم از پیشکسوتان جهاد و مقاومت امور برق همدان دو با اهدای لوح و هدایایی 

تقدیر شد.

احداث 4 دستگاه پست عمومی

اصالح  شبکه روستایی
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همدان

برقر سانی به مشترکین

برگزاری دوره آموزشی کارکنان

جلسه وصول مطالبات

دوره آموزشی رانندگان شرکت

برقر سانی به مشترکین

بازدید مدیرعامل از مالیر

جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

حضور مدیرعامل در مرکز سامد

کمیته تبیین استراتژی، خط مشی و راهبرد شرکت

احداث شبکه روستایی

زیابی صیانت از حقوق شهروندی و روابط عمومی مالیر ار

تقدیر از نیروی انتظامی

حضور کارکنان شرکت در سالگرد شهید همدانی

کمیته ایمنی
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تقدیر از پیشکسوتان رزمنده در 
مدیریت توزیع برق رزن

از  تقدیــر  مراســم  در  صفــری  عبــاس  رزن، 
پیشکســوتان جانبــاز و رزمنــده و ایثارگر توزیع 
بــا  ایثارگــران  و  رزمنــدگان  گفــت:   رزن  بــرق 
مجاهــدت خــود غیورانــه از اســالم و جمهوری 
اســالمی ایران دفاع کرده و اســالم و ملت عزیز 

ایران را سرافراز کردند.
وی افــزود: تــالش ایــن عزیــزان رمــز عزت و 
عظمت، اســتقالل، ســعادت و ســیادت و همان 
جهــاد فداکارانــه در راه حفــظ ارزش هــای نظام 
اسالمی است و حداقل وظیفه ما در این راه حفظ 

این باورهای ارزشمند است.

رزن

آیین تکریم و معارفه کارشناس حراست توزیع برق بهار
بهار، در مراســمی با حضور معراجی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و باللی مقدم مدیر 

توزیع نیروی برق بهار آیین تکریم و معارفه کارشناس حراست توزیع برق شهرستان بهار برگزار شد.
در این مراســم ضمــن تقدیر از زحمات علی آقامحمدی، روح هللا طهماســبی به عنوان کارشــناس حراســت مدیریــت توزیع برق 

شهرستان بهار معرفی شد.

تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت در توزیع برق بهار

بهار، در مراسمی از پیشکسوتان بسیجی و جانبازان دوران دفاع مقدس مدیریت توزیع برق شهرستان بهار تجلیل به عمل آمد .
مدیر توزیع برق شهرســتان بهار در این مراسم اظهار داشت: پیشکســوتان جهاد و شهادت تا ابد از یاد و خاطر ملت پاک نخواهد 
شــد زیرا آنها با جانفشــانی و ایثار نهالی را آبیاری کردند که اکنون درخت تناوری شده که 40 ســال در برابر تندبادها مقاومت کرده و 

خم نشده است.
مازیار باللی مقدم گفت: آرمان های دفاع مقدس سینه به سینه  به نسل دوم، سوم و چهارم انقالب انتقال یافته و آنها به طور قطع 

ادامه دهنده راهی خواهند بود که پیشکسوتان دفاع مقدس آن را در دفاع مقدس پایه ریزی کردند.

بهـــار

ن ز ر

بهـــــــــار

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت شهادت شهید سلیمانی

حضور کارکنان برق رزن در یادواره شهدا

برگزاری مانور تخلیه ساختمان

تقدیر از ایثارگران

برگزاری مانور اطفاء حریق

برپایی نمایشگاه کتاب

مدیر توزیع برق بهار خبر داد

 تبدیل 4.5 کیلومتر شبکه سیمی برق بهار به کابل خودنگهدار
مدیــر توزیع برق شهرســتان بهار گفت: 4.5 کیلومتر از شــبکه 
بــرق شهرســتان بهــار از ابتــدای ســال جــاری تاکنون بــه کابل 

خودنگهدار تبدیل شده است.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرســتان بهار، 
مازیــار باللی مقدم با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راســتای 
تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار اظهارداشت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 4.5 کیلومتر از شــبکه برق شهرســتان بهار به کابل 

خودنگهدار تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بیش از 750 میلیون تومان اعتبار در این راستا هزینه 

شده اســت، گفت: در صورت تامین اعتبار تا پایان سال نیز تعدادی از 
محل های شهرستان از شبکه سیمی به کابل خود نگهدار تبدیل شود.

مدیر توزیع برق شهرستان بهار عنوان کرد: خاموشی حداقلی، 
تلفــات انرژی کمتــر، کیفیت برق مناســب، حفــظ و امنیت جانی 
مردم، افزایــش قابلیت اطمینان شــبکه، بهبود مبلمان شــهری، 
کاهش خطرات برق گرفتگی، جلوگیری از سرقت شبکه های برق، 
ارتقــای شــاخص های بهره برداری شــبکه، حفظ محیط زیســت و 
جلوگیری از سرشــاخه زنی درختان از جمله مزیت های استفاده از 

کابل های خودنگهدار در شبکه توزیع برق است.
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مالیــــــر

برگزاری مانور آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس

کمیته مدیریت مصرف برق مالیر

برگزاری جلسه هماهنگی هفته پدافند غیرعامل

جلسه شورای فرهنگی و جشن هفته وحدت

زیابی دوره ای از خودروهای عملیاتی بازدید و ار

برگزاری مانور زلزله

برگزاری مراسم جشن هفته وحدت در توزیع نیروی برق مالیر
مالیر، در آغازین روز از هفته وحدت و به مناسبت میالد سراسر نور نبی مکرم اسالم پیامبر رحمت 
حضرت محمد بن عبدهللا )ص( و میالد رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق )ع( مراسم جشنی 
با حضور  مدیریت و کارکنان توزیع نیروی برق شهرستان مالیر در سالن جلسات این اداره برگزار شد.
در این مراســم امــام جماعت توزیع بــرق مالیر با اســتناد به ســوره مبارکه احــزاب آیه 2 در 

خصوص الگو گرفتن از سیره پیامبر گرامی اسالم)ص( در تمام زمینه ها مطالبی را بیان کرد.

برگزاری مانور
آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس در مالیر

مالیر، به مناســبت هفته پدافند غير عامل مانور آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراكز 
حساس توسط مدیریت توزیع برق مالیر با هماهنگی سپاه ناحیه با حضور فرمانده پایگاه های 

بسیج ادارات شهرستان مالیر برگزار شد.
در اين مانور با اعمال خاموشــي در مراكز مهم و حساس ميزان آماده بكاري ديزل ژنراتورهاي 
این مراكز توسط كارشناسان مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر، مورد ارزیابي قرار گرفت.

برگزاری مانور زلزله به مناسبت هفته پدافند غیر عامل
در توزیع برق مالیر

مالیر، مانــور زلزله به مناســبت هفته پدافنــد غیرعامل با حضــور قائم مقــام مدیرعامل و 
همکاران در مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر برگزار شد.

در ایــن مانور تمــام کارکنان توزیع برق مالیــر با به صدا درآمدن آژیر خطــر، نحوه مواجهه با 
زلزله احتمالی، پناه گیری و خروج اضطراری از محل وقوع حادثه را تمرین کردند.

برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل در توزیع برق مالیر

 مالیر، جلسه کمیته پدافند غیرعامل به ریاست رضا شیردره ، قائم مقام مدیرعامل در توزیع 
برق شهرســتان مالیــر و با حضور فربد ظفــری مدیر امور نواحی و ســایر اعضای ایــن کمیته با 

رعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه توزیع برق مالیر برگزار شد.

برگزاری مراسم زیارت عاشورا در توزیع برق شهرستان مالیر

 مالیر، به مناســبت ســالروز وفات کریمه اهل بیــت، حضرت معصومه)س( مراســم معنوی 
زیارت عاشورا در نمازخانه مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر برگزار شد.

حجت االســالم احســانی، امام جماعت توزیع برق شهرســتان مالیر در این مراسم با  تسلیت 
ایام به بیان مطالبی پیرامون مقام حضرت معصومه )س( و تزکیه روح و روان انسان پرداخت.

بازدید نماینده مردم مالیر در مجلس از روند اجرای پروژه احداث مالیـــر
مرکز دیسپاچینگ در مالیر

مالیر، بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی و قائم مقام مدیر عامل در 
توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر از مرکز دیسپاچینگ جنوب اســتان همدان که در شهرستان 

مالیر در دست اجرا است، بازدید کردند.
قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در این بازدید با ارائه گزارشــی از 
روند اجرای پروژه گفت: با حمایت های ویژه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
این ساختمان با سرعت قابل قبولی در حال تکمیل بوده و با بهره برداری از آن عالوه بر باالرفتن 
نظارت بر شبکه، زمان رســیدگی به مشکالت مردم در راستای حقوق شهروندان به حداقل زمان 

ممکن خواهد رسید.

برگزاری جلسه توجیهی تعویض لوازم اندازه گیری در توزیع برق مالیر

 به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر، جلسه توجیهی تعویض 
لوازم اندازه گیری با حضور بادامی مدير دفتر كنترل بر لوازم اندازه گيري شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان و شیردره قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرستان مالیر و همکاران، 

در محل سالن جلسات توزیع برق مالیر برگزار شد.

پانزدهمین جلسه گردهمایی ایمنی در مدیریت توزیع برق مالیر 
برگزار شد

مالیر، در راستای پیشگیری از بروز حوادث برق گرفتگی، پانزدهمین جلسه گردهمایی ایمنی 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن جلسات توزیع برق مالیر برگزار شد.

ظفــری مدیر امور نواحی توزیع برق مالیر در این جلســه همکاران برقــکار را به رعایت کامل 
نکات ایمنی و الزام به استفاده از وسایل فردی و گروهی در حین انجام کار ترغیب کرد.

صدیقــی مســئول ایمنــی و HSE توزیع برق شهرســتان مالیر نیــز در ادامه گزارش نســبی از 
وضعیت ایمنی همکاران برقکار و تأسیسات موجود در امور برق مالیر ارائه کرد. 

بازدید و ارزیابی دوره ای از خودروهای عملیاتی در مدیریت توزیع 
برق مالیر

مالیــر، بازدیــد و ارزیابــی دوره ای از خودروهای عملیاتــی طبق برنامه مــدون در مدیریت 
توزیع برق مالیر انجام شد.

در این بازدید مســئول ایمنی و HSE به همراه مسئول نقلیه توزیع برق مالیر از خودروهای 
عملیاتی برای اطمینان از سالمت فنی و ایمنی خودروها تا قبل از شروع فصل سرما و بارندگی 

بازدید کردند.
با توجه به اهمیت ویژه در امر خدمت رسانی به همشهریان عزیز و حفظ و نگهداری مداوم که یکی 

از الزامات است، این بازدید و ارزیابی به صورت دوره ای در امور برق شهرستان مالیر انجام می شود.
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دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با فرمانده پایگاه 
هوایی شهید نوژه

کبودراهنگ، شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در دیدار 
با فرمانده پایگاه سوم شکاری شهید نوژه با اشاره به اینکه محور توسعه به عنوان یک امر مهم 
به شــمار می رود، اظهار کرد: مســائل مرتبط با انرژی و ســرمایه گذاری های این بخش بسیار 

وسیع است و همه بایددر استفاده بهینه ار آن اهتمام جدی داشته باشیم.
ســرتیپ دوم خلبان پرویز مرادبکی فرمانده پایگاه هوایی نــوژه نیز در ادامه از تالش های 
مدیرعامل برق اســتان و پرســنل توزیــع برق کبودراهنــگ بابت همکاری با ایــن فرماندهی 

قدردانی کرد.

تعویض 176 دستگاه کنتورهای سه فاز به کنتور فهام در 
کبودراهنگ

کبودراهنگ، علی همدانی مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ با اشاره به تعویض 176 
دســتگاه کنتور ســه فاز در شهرســتان کبودراهنگ اظهار داشــت: هدف از تعویض کنتورهای 
معیــوب در راســتای کاهش تلفــات و مدیریت پیــک باربه منظــور اصالح لــوازم اندازه گیری 

متقاضیان، تامین برق پایدار مطمئن و رضایتمندی مشترکین است.
وی گفت: شناسایی و تعویض کنتورهای معیوب تک فازو سه فاز امری مهم در صنعت برق 

است که به درستی و به نحو احسن باید انجام شود.

تجلیل از بازنشستگان ایثارگر در مدیریت توزیع برق کبودراهنگکبودراهنگ

کبودراهنگ، مراســم تجلیل از ایثارگران بازنشسته با حضور مدیریت و جمعی از کارکنان در 
سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.

علی همدانی مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ در این مراســم اظهار داشت،امنیت 
امروز کشــور را مرهون ایثار و از خودگذشــتگی شهداء و ایثارگرانی هســتیم که در دوران دفاع 

مقدس جان خود را در طبق اخالق گذاشتند و از مرز و بوم این کشور دفاع کردند.
در پایان مراسم از ایثارگران بازنشسته این مدیریت با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

برگزاری مانور ایمنی در اداره برق کبودراهنگ

کبودراهنــگ، مانور ایمنی بدون اطالع قبلی با به صدا درآوردن آژیر خطردر محوطه اداره و 
در راســتای سنجش توان و مقابله با شرایط بحرانی و آمادگی کارکنان این مدیریت در شرایط 

اضطرار برگزار شد.

شناسایی و کشف 183 دستگاه استخراج رمز ارز از نقاط مختلف 
شهرستان کبودراهنگ

کبودراهنگ، علی همدانی مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ گفت: در راستای کاهش 
پیک بار شــبکه و جلوگیری از خاموشی و مقابله با انشعابات غیر مجاز با حضور عوامل محترم 

پلیس آگاهی شهرستان 183 دستگاه استخراج رمز ارز شناسایی و کشف شده است.
وی افزود: دســتگاه های غیر مجاز رمز ارز دیجیتال با مجموع توان مصرفی 367 کیلو وات 

کشف و ضبط شده است.

کبودراهنگ

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های هفته بسیج

تجلیل از ایثارگران بازنشستگان

اهداء لوازم التحریر

حضور مدیر برق رزن در غبارروبی مزار شهدا

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
همکاران گرامی 

آقایان اژدردل، یاری و تجره از ستاد، هنردوست از امور 
یک، غالمی ذاکری از نهاوند، مرتضی زنگنه از فامنین 

بدینوســیله مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده، برای آن عزیزان ســفر 
کرده علو درجات معنوی و برای شــما و خانواده محتــرم صبر جمیل از درگاه 

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

تسلیت

بدینوسیله درگذشت بهمن نورزوی گلدره
)از همکاران بازنشسته(

را تســلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات معنوی و برای 
خانواده محترم ایشان صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
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برگزاری مانور مقابله با زلزله در توزیع برق نهاوند
نهاونــد، به مناســبت هفته پدافند غیــر عامل مانور آمادگــی در برابر زلزلــه در توزیع برق 

نهاوند با حضور مدیریت و سایر پرسنل برگزار شد.

برگزاری مانور آماده  بکاری مولد اضطراری در نهاوندنهـاونــد
نهاوند، به مناســبت هفته پدافنــد غیرعامل مانور آماده بــکاری مولد اضطراری مرکز 
مخابرات شهرســتان نهاوند با حضور مدیریــت و اکیپ های عملیاتــی توزیع برق نهاوند 
برگزار شــد کــه در این مانور پــس از قطع برق منطقــه مولد اضطراری مرکــز مذکور وارد 

شد. مدار 

نهـاونــد

درگزین

مانور قطع مراکز حساس

فضاسازی هفته دفاع مقدس

حضور کارکنان برق نهاوند در مراسم غباروبی گلزار مطهر شهداء

برگزاری مانور تخلیه ساختمان زمان وقوع زلزله

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد

پاسخگویی به موقع و تکریم ارباب رجوع خط قرمز شرکت توزیع برق استان همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با تأکید بر پاسخگویی به موقع و تکریم 

ارباب رجــوع گفت: این مهم خط قرمز شــرکت 
است بنابراین ارتباط با مراجعین و ارباب رجوع 

باید با کمال احترام باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق همدان، شیرزاد جمشیدی در جلسه تبیین 
اســتراتژی، خــط مشــی و راهبرد شــرکت توزیع 
برق اســتان بــا بیــان اینکــه اولویت مــا بهبود 
شــاخص های شــرکت اســت، اظهار داشــت: با 
تــالش مجموعــه مدیــران و کارکنــان تاکنــون 
عملکرد در این زمینه رضایت بخش بوده و باید 

به قوت خود ادامه داشته باشد.
وی با اشــاره به رتبه بنــدی واحدهای اجرایی 
در خصوص برنامه هــای راهبردی افزود: برخی 
از واحدها بــه خوبی در این زمینه عمل کرده اند 

که جای تقدیر دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه برنامه های وزیــر نیرو در 

حوزه های مختلف صنعت آب و برق گفت: باید 
در راستای اجرا و تحقق برنامه ها حرکت کنیم که 
یکی از آنها توسعه انرژی خورشیدی و chp است 

که باید در این حوزه موفق عمل کنیم.
وی با تأکید بر حرکت به سمت کسب عناوین 
کشــوری و تراز ملــی، گفت: امید اســت با تمرکز 
همکاران بر شــاخص های اصلی شرکت در این 
راســتا نیــز موفق عمل کنیــم، چراکه در اســتان 
کارهای خوبی انجام شده و باید در سطح کشور 

مطرح شود.
جمشــیدی با بیــان اینکه در برخــی حوزه ها 
ماننــد بســیج، مدیریــت مصــرف و در بحــث 
مهندســی و طرح ســنم فعالیت ها به خوبی در 
حــال اجرا اســت، افــزود: در دیگــر حوزه ها نیز 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق اســتان می تواند به 

عنوان شاخص کشوری مطرح باشد.
وصــول  تلفــات،  بحــث  در  داد:  ادامــه  وی 

مطالبــات، مدیریــت مصــرف و کاهــش پیک، 
نرخ انرژی توزیع نشــده، خدمــات غیرحضوری، 
بیمــه مشــترکین، اتوماســیون و GIS اقدامات 
شایسته ای انجام شده و طرح های مهمی مانند 
سیما، چاوش و سنم در مدت کوتاهی در شرکت 

اجرایی شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: در کنار شاخص ها باید به 
مباحثی از جمله جذب اعتبــارات تملک، جذب 
اعتبــار عــوارض و جلوگیری از ســرقت ها توجه 

ویژه داشت.
وی با تأکید بر پاســخگویی به موقع و تکریم 
ارباب رجــوع عنوان کــرد: این مهــم خط قرمز 
شــرکت اســت بنابراین ارتبــاط بــا مراجعین و 
ارباب رجوع باید با کمال احترام باشــد و انجام 
کار با رعایت ضوابط و قانون به درســتی صورت 

گیرد تا مردم سرگردان نشوند.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

رینگ خطوط آرپادره و کشاورزی با احداث ۶00 متر شبکه در رزن
مدیرعامــل شــرکت توز نیــروی یع برق اســتان همــدان از رینگ خطوط 
آرپادره و کشــاورزی با احداث 600 متر شبکه در راستای افزایش قدرت مانور 

شبکه و تعدیل بار منطقه در رزن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق رزن، شــیرزاد جمشــیدی در بازدید از 
پروژه های منطقه بخش سردرود شهرستان رزن اظهار داشت: رینگ خطوط 
آرپادره و کشــاورزی با احداث 600 متر شبکه 20 کیلوولت در راستای افزایش 

قدرت مانور شبکه و تعدیل بار منطقه انجام شده است.
وی از نصب یک دســتگاه اتوبوســتر بر روی فیدر گاوســوار بــه منظور رفع 
ضعف ولتاژمشــترکین این منطقه خبر داد و افــزود: پیگیری های الزم برای 

تهیه تابلو اتوماتیک اتوبوستر نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان گفت: مقاوم ســازی 
و تعویض ســیم های مقطع 35 به 120 و تعویض پایه های فرســوده فیدر20 

کیلو ولت  قایش از پست دمق نیز از دیگر اقدامات اجرایی است.
وی عنــوان کرد: همچنین در راســتای تبدیل ســیم مســی بــه کابل خود 
نگهــدار در منطقه بــا هدف رفــع ضعف ولتاژ مشــترکین  منطقــه، کاهش 
خاموشــی ها، زیباســازی شــبکه های روســتایی و کاهش خطر برق گرفتگی 

اعتبارات الزم در نظر گرفته خواهد شد.
جمشــیدی گفت: بــا توجه به بازدیــد ازفیدر بابانظر برای رفع مشــکالت 
موجود تا حد امکان اعتبار الزم برای تعمیرات اساســی بر روی فیدر مذکور در 

دستور کار معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ قرار دارد.

ارزیابي عملکرد حوزه بهره برداري مدیریت توزیع نیروي برق شهرستان مالیر
به گزارش روابط عمومي مدیریت توزیع نیروی 
برق شهرســتان مالیــر، جلســه ارزیابــي نظارت 
عالــی بهره بــرداري بــا حضــور ارزیابــان نظارت 
عالــی بهره برداری به منظور بهبــود فعاليت ها و 
تبادل دانش و تجربيات فني در ســالن جلسات 

مدیریت توزیع برق شهرستان مالیر برگزار شد.
قائم مقــام مدیرعامــل در توزیع نیــروی برق 
شهرســتان مالیر در این جلســه ضمــن تاكيد بر 
همكاري و تعامــل حوزه بهره بــرداري با ارزیابان 
گفت: هدف از انجام اين ارزیابي ها، تبادل تجارب 
و اطالعــات، بهبود فرآيندهــا، كاهش و مديریت 
حوادث در مواقع بحــران و رعايت اصول و مباني 

ايمني و در نتيجه رضايت مندي مردم است.
رضا شــیردره ضمن ارائــه گزارشــي از عملكرد 
و فعاليت هــاي حوزه بهره بــرداري افزود: حضور 
موثــر ارزیابان در حوزه بهره بــرداري و بیان نقاط 

قابــل بهبــود، مســير مــا را بــراي ارائــه خدمات 
استاندارد به مشتركين، هموار مي كند.

وی با اشــاره به نقاط قوت، رســیدن به اهداف 
و شاخص های شرکت را نمونه اي از فعاليت هاي 

برجسته این مدیریت عنوان كرد.
در ايــن ارزیابي زیرســاخت ها و عملكرد حوزه 
بهره بــرداري توزیــع بــرق مالیــر مــورد ارزیابي و 

بررسي قرار گرفت.

مدیر امور دو برق همدان خبر داد
 قطع برق 368 واحد تجاری پرمصرف در حوزه امور 2 برق همدان

مدیــر امــور دو بــرق همــدان با اشــاره به 
بازدید از 18 هــزار و 865 واحد تجاری گفت: 
از ایــن تعداد 5 هزار و 976 مورد اخطار کتبی 
و شــفاهی و تعداد 368 مورد قطع انشــعاب 

واحد تجاری صورت پذیرفته است.
 بــه گــزارش روابط عمومــی امــور دو برق 
همــدان، ســید امیرحســین بختیــاری اظهار 
داشــت:  از ابتدای طرح کنتــرل پیک 1400 تا 
پایان شهریورماه تعداد 18 هزار و 865 واحد 
تجــاری بازدیــد و تعداد 5 هــزار و 976 مورد 

اخطار کتبی و شــفاهی و تعداد 368 مورد قطع انشعاب واحد تجاری صورت پذیرفته است.
وی افــزود: در ایــن بازه زمانــی تعداد 4 هــزار و 899 مــورد بازدید نمای ســاختمان و 
197 مورد قطع انشــعاب ســاختمان پرمصرف  120 مــورد اخطار و تعــداد 2 هزار و  تعــداد 

است. گرفته  صورت 
مدیــر امور دو برق همــدان گفت: در حوزه اســتحفاظی امور دو تعــداد 154 اداره بوده که 
877 بار بازدید انجام شــده که از این تعداد 525 بار مطلوب و 313 بار تذکر شفاهی و 39 بار 

اخطار کتبی صادر شــده و تعداد 17 اداره و 22 بانک منجر به قطع شده است.
وی افــزود: الزم بــه ذکر اســت این امــور به صــورت مســتمر و روزانــه با 6 اکیــپ تمام 
واحدهــای تجــاری و اداری و نمای ســاختمان های حوزه خود را در راســتای کنترل پیک بار 

است. کرده  بازدید 

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ تاکید کرد
 ضرورت تعامل بیشتر توزیع برق و شهرداری کبودراهنگ

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ بر 
ضرورت تعامل بیشتر توزیع برق و شهرداری 
پروژه هــای  در  تســریع  بــرای  کبودراهنــگ 

جابجایی تیرهای برق تأکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع برق 
شهرســتان کبودراهنــگ، علــی همدانــی در 
دیــدار بــا شــهردار کبودراهنگ با اشــاره به 
اقدامــات انجام شــده در راســتای توســعه و 
زیباسازی شهری اظهار داشت: این شرکت توجه ویژه ای به توسعه شهری و روشنایی معابر دارد.

وی در خصوص واگذاری انشــعاب برق عنوان کرد: هیچ انشــعابی در محدوده شــهر بدون 
مجوز شــهرداری واگذار نمی شود و در حاشیه شهر با توجه به قانون، انشعاب برق به صورت غیر 

دائم واگذار می شود.
مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ در ادامه با اشاره به همکاری شهرداری برای مدیریت 
مصرف برق و تعدیل روشنایی معابر و پارک ها، بر ضرورت تعامل بیشتر توزیع برق و شهرداری 

کبودراهنگ برای تسریع در پروژه های جابجایی تیرهای برق تأکید کرد.
شــهردار کبودراهنگ نیز در ادامــه ضمن تقدیر از اقدامــات و رویکرد تعاملــی توزیع برق با 
شــهرداری اظهار داشــت: یکی از نکات مثبت شــهر کبودراهنگ تعامل خوب بین دستگاه های 

خدمات رسان است که موجب اتفاقات خوب در شهر و رضایتمندی مردم شده است.
علــی صفی نیا فالح در پایان در خصوص جابجایــی پایه های بلوار مدرس و خیابان مطهری 

در دست اجرا داریم که تامین برق آنها نیازمند توجه بیشتری است.

مدیر امور دو برق همدان خبر داد
 تامین برق متقاضیان 

جدید شهری حوزه امور 2 
برق همدان

مدیر امــور دو برق همــدان از تامین برق 
متقاضیــان جدید شــهری حوزه امــور 2 برق 

همدان خبر داد.
 بــه گــزارش روابــط عمومی امــور دو برق 
امور  مدیر  بختیاری  سیدامیرحسین  همدان، 
دو برق همدان گفت: تامین برق متقاضیان 
جدیــد شــهری با احــداث 2 هزار متر شــبکه 
فشــار ضعیف هوایی بــا اعتبــاری بالغ بر 4 

میلیارد ریال انجام شد.
وی افزود: همچنین بــا هدف تامین برق 
متقاضیــان جدید و کاهش تلفــات احداث 
4 دستگاه پســت عمومی در حال اجرا است 
 315KVA که در این راستا سه دستگاه پست
عمومــی بــا احــداث 700 متر شــبکه فشــار 
متوسط هوایی و احداث 560 متر شبکه فشار 
ضعیف زمینی و 500 متر شبکه فشار ضعیف 

هوایی نصب می شود.
مدیــر امور 2 بــرق همــدان عنــوان کرد: 
پروژه احداث چهار دســتگاه پســت عمومی 
با اعتبــاری بالغ بر 15 میلیــارد ریال در حال 

انجام است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز عملیات 
اجرایی پروژه های احداث و اصالح شبکه های 
روستایی نیز عنوان کرد: اصالح 2 هزار و 500 
متر شبکه فشار ضعیف و جابجایی 2 دستگاه 

پست اصالح و بهینه در حال انجام است.
بختیاری تصریــح کرد: در بخش توســعه 
نیز با احداث یک هزار و 300 متر شــبکه فشار 
ضعیف، متقاضیان جدید 14 روســتا برق دار 

می شوند.
وی ابــراز داشــت: عملیــات اجرایــی این 
پروژه ها نیز با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال 

در حال اجرا است.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری مانور آماده بکاری مولدهای برق اضطراری
 در 7 شهرستان استان همدان 

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از برگزاری مانور آماده بــکاری مولدهای 
برق اضطراری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 
همزمــان با سراســر کشــور در هفت شهرســتان 

استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی ضمن 
گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت: 
مانور آماده بــکاری مولدهای بــرق اضطراری به 
مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامل همزمــان با 
سراسر کشور در استان همدان با حضور مدیرکل 
مدیریــت بحــران و مدیــرکل پدافنــد غیرعامل 
و  دیســپاچینگ  امــور  در  همــدان  اســتانداری 

فوریت های برق و مراکز تعیین شده برگزار شد.
وی بــا بیــان اینکه ایــن مانور بــا رمز »یــا امام 
رضا)ع(« توســط ســردار جاللی مدیــرکل پدافند 
غیرعامل کشــور بــه صــورت ویدئوکنفرانس آغاز 
شــد، افزود: این مانور در هفت شهرســتان استان 
شامل همدان، کبودراهنگ، فامنین، مالیر، نهاوند، 
اسدآباد و رزن با حضور 14 اکیپ عملیاتی اجرا شد.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنــوان کرد: در این مانــور، برق 14 مرکز 

بــه منظور بررســی آماده بــکار بــودن مولد برق 
اضطراری آنها قطع شــد تا از صحت عملکرد آنها 

اطمینان حاصل شود.
وی با تأکیــد بر ضرورت آمادگی برای شــرایط 
ســخت و مواجهه بــا بحران هــا گفــت: در طول 
ســال نیز تمام مولدهــای اضطراری بــه ویژه در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی بــرای عملکرد به 
موقــع این واحدهــا در مواقع الزم، مورد بازرســی 

قرار گرفته است.
جمشــیدی با بیان اینکه شــعار امســال هفته 
ایــران  غیرعامــل،  »پدافنــد  غیرعامــل  پدافنــد 
پایدار« اســت، گفت: در راســتای نکوداشــت این 
هفته برنامه هــای دیگری نیــز از جمله نصب بنر 
آگاه ســازی، ارســال پیامک، برگــزاری مانور تخلیه 
ساختمان، تعمیرات شــبکه، تجلیل از نفرات برتر 

در حوزه پدافند غیرعامل و... نیز برگزار می شود.

مدیر امور برق همدان یک خبر داد

 اجرای مانور تنظیم ساعت نجومی در حوزه امور برق همدان یک
مدیر امور برق همدان یک از اجرای مانور تنظیم ســاعت نجومی در حوزه 

امور برق همدان یک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همــدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی 
اظهــار داشــت: در راســتای  مدیریــت مصرف بــرق و افزایــش رضایتمندی 
مشترکین، این امور با استفاده از نیروی انسانی مناسب و ابزار و تجهیزات الزم، 
اقدام بــه برنامه ریزی برای اکیپ های عملیاتی خــود و حضور فعال در مانور 

تنظیم ساعت نجومی و سرویس مدارفرمان روشنایی معابر کرد.
وی بــا بیان اینکه در این عملیات 9 اکیپ و 16 نیرو در شــهرهای همدان، 
مریانج و قهاوند حضور فعال داشتند، عنوان کرد: هدف از این مانور با توجه 
به تغییرات فصل و همچنین ضرورت تنظیم ساعت های نجومی در 6 ماهه 
دوم ســال و اهمیت تعویض ســاعت های معیوب در نقاط مختلف شــهری 

بوده است.
مقرر فعالیت خود را آغاز کرده و عملیات مورد نظر با موفقیت به انجام رسید.مدیــر امور برق همدان یــک افزود: در این مانور اکیپ ها در رأس ســاعت 

مدیر امور برق همدان یک خبر داد

 کشف و جمع آوری 50 مورد برق غیر مجاز در همدان

مدیر امور برق همدان یک کشف و جمع آوری 
50 مورد برق غیر مجاز در همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، 
ذبیح اله عواطف فاضلی اظهار داشت: این امور 

در ماه های اخیر اقداماتی از جمله تبدیل شــبکه 
فشــار ضعیف به طــول 600 متر بــرای جلوگیری 
از ســرقت شــبکه و کاهــش تلفــات را داشــته و 
همچنین به منظور تامیــن برق مطمئن و پایدار 
تعدیل بار شبکه و مشــترکین را در چند مرتبه به 

انجام رسانیده است.
وی با بیان اینکــه از دیگر فعالیت ها جابجایی 
پایه هــای وســط معبــر و ایمن ســازی شــبکه به 
تعــداد 15 اصله بوده اســت، افــزود: رفع ضعف 
ولتاژ 5 مشترک خانگی، اجرای 8 مانور به منظور 
استاندارســازی ولتــاژ و تحویــل بــرق مطمئــن 
بــه مشــترکین و ســرویس و نظافــت ســالیانه 
پست های توزیع طی دوره پاییزه از دیگر اقدامات 

در مهر و آبان ماه سال جاری است.
مدیــر امــور بــرق همــدان یــک عنــوان کرد: 

زمینی  توزیــع  پســت های  ســاختمانی  تعمیرات 
و ایمن ســازی پســت ها، تعمیرات شــبکه فشــار 
ضعیف زمینی و روشــنایی معابر اصلی و شــاخه 
زنی و هرس درختان بــرای جلوگیری از قطع برق 

نیز از جمله فعالیت های این امور بوده است.
وی بیان کرد: رفع پنج اصله کجی پایه، کشــف 
و جمــع آوری 50 مــورد برق هــای غیر مجــاز و 16 
دستگاه ماینر و 23 مورد اصالح کابل سرویس از 
دیگر برنامه های اجرایی این امور از ابتدای فصل 

پاییز است.
فاضلی در پایان با اشــاره به همکاری و تعامل 
این امور با ســایر ارگان های شــهری ابراز داشت: 
ایــن امــر موجــب خدمات رســانی مطلوب تــر و 
انســجام و مدیریت الزم و کارآمــد در زمان وقوع 

هر گونه بحران است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان خبر داد

اجرای 16 مانور عملیاتی 
برق طی سال جاری در 

استان همدان

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 

همدان با اشــاره به اجرای 16 مانــور عملیاتی برق 

طی ســال جاری در اســتان همــدان گفــت: مانور 

عملیاتی تعمیرات فیــدر بحرانی بابانظر با حضور 

15 اکیپ برگزار می شود.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان، شیرزاد جمشــیدی با اشاره به 

برگزاری مانورهــای عملیاتی در طول ســال اظهار 

داشــت: در ســال جاری 16 مانور عملیاتی برق در 

استان همدان برگزار شده است.

وی افزود: از مجموع مانورها انجام شده 6 مانور 

در راستای تعدیل روشنایی معابر، چهار مانور برای 

جمع آوری ماینرها و برق هــای غیرمجاز و دو مانور 

در راســتای تعمیرات فیدرهای 20 کیلوولت انجام 

شده است. 

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 

همدان تصریح کرد: در راستای اصالح ولتاژ، اصالح 

مهــاری پایه های خطوط فشــار متوســط و فشــار 

ضعیف، رفع کجی پایه های معابری و تنظیم ساعت 

فرمان نیز هر کدام یک مانور انجام شد.

وی ادامــه داد: مانور عملیاتــی تعمیرات فیدر 

بحرانی بابانظر نیز امروز در راســتای آمادگی برای 

رفع عیوب شــبکه در اثر بحران های به وجود آمده 

و همچنین کاهش خاموشــی های با برنامه و بی 

برنامــه در حداقل زمان در شهرســتان رزن برگزار 

می شود.

رضایتمنــدی  افزایــش  افــزود:  جمشــیدی 

مشــترکین و کاهش انرژی توزیع نشده نیز از دیگر 

اهداف اجــرای این مانور اســت که با بررســی های 

انجــام شــده و بــا برگزاری تعمیرات شــبکه فشــار 

متوسط انتظار می رود در حداقل زمان انجام پذیرد.

وی با اشــاره به حضور 14 اکیپ خط ســرد و یک 

اکیــپ خط گرم همراه با 66 نفر نیــرو در این مانور 

عنــوان کــرد: پنج شهرســتان در اجرای ایــن مانور 

مشارکت دارند.

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 

همــدان گفــت: فیــدر بابانظــر از پســت 63/20 

کیلوولت دمق تغذیه شده که به طول 105 کیلومتر 

بــوده و با پیک بــار 95 آمپر تعدادی از روســتاهای 

بخش سردرود و مشترکین دیماندی مسیر قینرجه 

و روســتای حســین آباد و باباخنجر کبودراهنگ را 

پوشش می دهد .

وی یــادآور شــد: در این مانــور تعویض مقره، 

تعویض جمپر، ریگالژ شبکه فشار متوسط، اصالح 

کات اوت فیــوز و شــاخه زنی، نصــب تیــر و تغییر 

آرایش شبکه و... انجام می شود.
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه ســال گذشــته 250 کیلومتر 
از شــبکه های مســی اســتان به کابل خودنگهدار 
تبدیل شــد، گفت: امســال نیــز 500 کیلومتر به 

کابل خودنگهدار تبدیل می شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی در 
مراســم تجلیــل از فرمانده و عوامــل انتظامی با 
حضــور فرمانــدار شهرســتان همدان در ســالن 
جلسات فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته 
ناجا اظهار داشت: این هفته فرصت خوبی است 
تا از زحمات نیروی انتظامی در حوزه پیشــگیری از 
ســرقت و تخریب تجهیزات و تأسیسات شرکت و 

در کنار آن سرقت انرژی قدردانی کنیم.
وی افزود: یکــی از اولویت های شــرکت توزیع 

نیروی برق اســتان همدان در حوزه پیشــگیری از 
ســرقت تجهیزات تبدیل سیم های مسی به کابل 
خودنگهدار است که در این حوزه اقدامات خوبی 

طی سال های اخیر صورت گرفته است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه ســال گذشــته 250 کیلومتر 
از شــبکه های مســی اســتان به کابل خودنگهدار 
تبدیل شد، تصریح کرد: امسال نیز 500 کیلومتر 

به کابل خودنگهدار تبدیل می شود.
وی ادامــه داد: همچنین اقدامات پیشــگیرانه 
در رابطــه با پســت های زمینی و هوایــی و نصب 
کلیدهــا و قفل هــا بــرای جلوگیری از دسترســی 
راحت و ســرقت تجهیــزات و تأسیســات برقی در 

حال انجام است.
جمشیدی با اشــاره به هماهنگی خوب شرکت 

توزیع نیروی برق اســتان و نیروی انتظامی گفت: 
بــا توجــه بــه برنامه ریــزی و اقداماتی کــه انجام 
شده امید اســت با تعامل بیشــتر شاهد کاهش 
سرقت های تجهیزات برقی باشیم چراکه با سرقت 
تجهیزات برقــی یک منطقــه، تقریبــاً جایگزینی 
تجهیزات یک روز زمان بــر خواهد بود که موجب 

نارضایتی مردم می شود. 

zzzمشــارکتz،نظــامzامنیــتzارکانzاز zیکــیz
مردمzاست

شهرســتان  فرمانــدار  محمــدی،  محمدعلــی 
همدان نیــز ضمن تبریــک هفته ناجــا و با بیان 
اینکه این جلســه در راستای هم افزایی و قدردانی 
از عوامل انتظامی شهرســتان صورت گرفته است، 
اظهار داشــت: 42 ســال از عمــر با برکــت نظام 
جمهوری اسالمی سپری شده و تجربه ثابت کرده 
اســت یکی از ارکان امنیت نظام، مشــارکت مردم 
است که باید در عرصه های مختلف مدنظر باشد 

چراکه با اجبار و تحکم کارها پیش نمی رود.
*تحقق امنیت پایدار با مشارکت مردم، نهادها 

و سازمان ها میسر می شود
ســرهنگ مهــدی نجفــی، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان همــدان نیــز در ادامه ضمــن تبریک 
هفتــه ناجــا اظهار داشــت: شــعار هفتــه نیروی 
انتظامی امسال »پلیس هوشمند، امنیت پایدار« 
است، و این هفته فرصت مناسبی است تا خدمات 
و فعالیت های نیروی انتظامی به مردم ارائه شود.
وی بــا بیان اینکــه فراهم کردن امنیــت پایدار 
با مشــارکت مــردم، نهادها و ســازمان ها میســر 
می شــود، گفــت: می طلبد با مشــارکت هر یک از 

سازمان ها بتوانیم این مهم را تحقق بخشیم.
وی افزود: در زمینه ســرقت ســیم و کابل برق 
نیــز یکی از مباحث مهم اقدامات پیش دســتانه و 
پیشگیرانه اســت که موجب کاهش سرقت ها در 

این حوزه می شود.
در پایان این مراســم با اهدای لــوح و هدیه از 
فرمانده، معاونین و روســای کالنتری شهرســتان 

همدان تجلیل به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 500 کیلومتر
شبکه  مسی استان همدان

به کابل خودنگهدار

تبدیل 3 کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستای میشن بخش زند مالیر
پروژه تبدیل 3 کیلومتر شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار در روستای میشــن بخش زند مالیر 

به بهره برداری رسید.
 بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریــت توزیع 
نیــروی بــرق شهرســتان مالیــر، با حضــور دکتر 
بیگــی نــژاد نماینــده مــردم مالیــر در مجلس 
شــورای اســالمی و مهنــدس ســعیدی معــاون 
مهندســی و تحقیقات شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان و مهندس شــیردره قائــم مقام 
مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرستان مالیر، 
پروژه تبدیل 3 هزار متر شــبکه ســیمی به کابل 
خودنگهــدار در روســتای میشــن بخــش زند به 

بهره برداری رسید.
مدیر توزیع بــرق مالیر در این مراســم اظهار 
داشــت: با تــالش مدیــر امــور نواحــی و واحد 

مهندسی و به منظور حفظ پایداری شبکه و جلب 
رضایــت شــهروندان، 3 هزار متر شــبکه ســیمی 
فشــار ضعیف در روستای میشــن بخش زند به 
کابــل خود نگهدار تبدیل شــده و ایــن عملیات 
به صورت مستمر در تمام مناطق در حال انجام 

است.
رضا شــیردره ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه 
کابل هــای خودنگهدار از نــوع آلومینیوم روکش 
دار هســتند، عــالوه بر کاهش هزینه نســبت به 
سیم مســی، باعث کاهش ســرقت از شبکه، رفع 
ضعف ولتاژ، رفع اتصالی های شبکه و جلوگیری 
از ضــرر و زیــان بــه شــرکت و کاهش خاموشــی 

ناخواسته نیز می شوند.
بیگی نــژاد نماینــده مردم مالیــر در مجلس 
شــورای اســالمی نیز ضمن بازدیــد از اجرای این 

پروژه اظهار داشت: تالش های کارکنان امور برق 
مالیر و مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان برای خدمت رســانی به مردم شایســته 

تقدیــر اســت و امیدواریم با تامیــن منابع مالی 
الزم و رفــع موانع موجود، خدمت رســانی در این 

حوزه با سرعت بیشتری صورت پذیرد.


