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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

 6 نیروگاه خورشیدی
7 مگاواتی در استان همدان احداث شده است

 کسب رتبه دوم جشنواره برترین های 
روابط عمومی های استان توسط شرکت 

توزیع برق همدان 

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

انجام تعمیرات به روش خط گرم در توزیع 
برق کبودراهنگ

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

10175 نفر از شهروندان همدانی
از آموزش های مدیریت مصرف برق

 بهره مند شدند

معاون مهندسی و تحقیقات شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان خبر داد

جذب 92 میلیارد و 629 
میلیون ریال اعتبار در 

حوزه کاهش تلفات برق 
3استان همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

تهاتر 4 میلیارد تومانی 
هزینه برق مصرفی نیروهای 

مسلح در استان همدان
2

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

جذب 28 میلیارد و 200 
میلیون تومان اعتبار 
در شهرستان همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره به تهاتــر هزینه بــرق مصرفی 
نیروهای مســلح گفــت: در این راســتا معادل 4 

میلیارد تومان در سطح استان اقدام شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشیدی در جلسه 
هماهنگــی با نیــروی انتظامــی اســتان همدان 
ضمــن تقدیر از تعامل خوب بین دو ارگان اظهار 

داشت: ارتباط دو سویه همچنان ادامه دارد.
وی با اشــاره به شــیوع بیمــاری کرونا و ضمن 
تقدیــر از مدافعان ســامت افــزود: در راســتای 
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا تمــام تاش خــود را 
داشــته ایم تا مراکز درمانی و حســاس هیچ گونه 

قطعی برق نداشته باشند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به گستردگی شــبکه توزیع برق 
عنوان کــرد: 19 هــزار کیلومتــر شــبکه و 16 هزار 
ترانــس در ســطح اســتان وجــود دارد کــه برای 
حفاظــت و نگهداری تأسیســات و تجهیزات برق 

اقدامات خوبی انجام شده است.

اقدامــات  ایــن  جملــه  از  کــرد:  تصریــح  وی 
اجرایی تبدیل شــبکه های ســیم مســی به کابل 
خودنگهدار، نصب اسپیســر در شــبکه های فشار 
ضعیف، تعبیه قفل داخلی در پســت های زمینی 

و جوش پایه های ترانسفورماتورها بوده است.
جمشیدی با اشاره به راه اندازی لینک اتفاقات 
و عملیات برق با فرماندهی انتظامی ناحیه های 
مختلف در اســتان یادآور شــد: از دیگر اقدامات 
خــوب انجــام شــده تهاتــر هزینه بــرق مصرفی 
نیروهای مسلح بود که معادل 4 میلیارد تومان 

در سطح استان اقدام شد.
zzzاســتمرارzوzتداومzباzخامــوشzمجاهــدان

برقzباعثzایجادzامنیتzدرzجامعهzمیzشوند
فرمانده انتظامی اســتان همــدان نیز در این 
جلسه اظهار داشــت: با توجه به تعامل و ارتباط 
خوبی که از سنوات گذشته بین شرکت توزیع برق 
و نیروی انتظامی استان وجود داشته گشت های 

مشترک همچنان دایر است.
سردار بخشــعلی کامرانی صالح گفت: تبدیل 
سیم مسی به کابل خودنگهدار از جمله اقدامات 

انجام شده خوب در راستای حفاظت از تاسیسات 
و تجهیزات برق در سطح استان است.

وی عنــوان کــرد: منشــور ارتباطــی از طریــق 
فرماندهی به شــرکت های خدمات رســان ارسال 
شــده و بــرای هماهنگی هــای الزم بــا اتفاقــات 
عملیات برق دســتور اکید به افسران معین داده 

شده است.
فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: 
اطاع رســانی از طریق دهیاران و شــوراهای شهر 
و روســتاها از دیگــر اقدامات صــورت گرفته برای 

حفاظت از تأسیسات برق است.
وی بــا بیان اینکــه کارکنان خــدوم توزیع برق 
مجاهــدان خامــوش هســتند، عنوان کــرد: این 
مجاهدان خاموش با تداوم و استمرار برق باعث 
ایجاد امنیت در جامعه می شوند، که جای تقدیر 

و تشکر دارد.
در پایان این مراســم فرمانده انتظامی استان 
همدان با اهدای لــوح از مدیرعامل و مدیر دفتر 
حراست شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

تقدیر کرد.

پیام  تبریک مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان به مناسبت نوروز 99
بــه گــزارش روابــط عمومــی، مهندس شــیرزاد 
جمشــیدی  رئیس هیــأت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همــدان در 
پیامــی ضمن قدردانــی از تاش هــا و همراهی 
کارکنان شرکت، فرا رسیدن بهار طبیعت و نوروز 

99 را تبریک گفت.
متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار

بهار فرصت دوباره نگریســتن به دیروز و امروز 
اســت. بهار یعنی بهتر زیستن و بهتر نگریستن؛ 
یعنی بهتــر از همه دیروزها، ســبزی و طراوت را 

تاوت کردن.
ســال 1398 را بــا تمــام فــراز و نشــیب هایش 

با همــت واالی همــکاران صدیــق و زحمتکش 
پشت سر نهادیم و ســال جدید را در حالی آغاز 
می کنیم که رسالت ما با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، در خدمت رسانی به مردم عزیز سنگین تر 
از همیشــه اســت کــه موفقیــت در ایــن عرصه 
می طلبــد تا به صورت گســترده در حــوزه ارائه 

خدمات الکترونیکی تاش کنیم.
امید است به یاری خداوند و همراهی مردم این 
برهه را نیز با موفقیت پشــت ســر بگذاریم و در 
سال جدید، مســیر تعالی را با ســرعتی بیش از 

پیش طی کنیم.
بدینوســیله حلول ســال نو را تبریــک و تهنیت 
عرض نموده و سالی سرشار از سامت، موفقیت، 

شادکامی و افتخار را برای شما آرزومندم.
شیرزاد جمشیدی
مدیرعامل

»مرادی عاشور« مدیر توزیع برق شهرستان اسدآباد شد 
در مراسمی با حضور مسئوالن، نورالدین مرادی عاشور به عنوان مدیر توزیع 

برق شهرستان اسدآباد معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، آئین تکریم 
و معارفه مدیر توزیع برق شهرســتان اســدآباد با حضور جمشیدی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و درویشی فرماندار شهرستان اسدآباد 

برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در این مراســم ضمن 
تقدیــر از زحمات آقای بختیاری اظهار داشــت: تکریم ارباب رجوع و تســریع در 
ارائه خدمات مطلوب به مشــترکین در سرلوحه امور شــرکت توزیع برق استان 
است. شــیرزاد جمشــیدی ضمن آرزوی موفقیت برای آقای مرادی عاشور گفت: 
داشتن تعامل سازنده با مسئولین و دیگر دستگاه ها و پیگیری اباغیات شرکت 
توانیر و توزیع از دیگر مواردی اســت کد مدنظر بوده و امید است که برای مدیر 

جدید برق شهرستان اسدآباد نیز در این زمینه ها با موفقیت عمل کند.
مجید درویشــی، فرماندار اســدآباد نیــز در ادامه ضمن تقدیــر از اقدامات 
انجام شــده در حوزه برق شهرســتان گفت: مدیریت توزیع برق اسدآباد یکی از 

دستگاه های همراه بوده و همیشه پای کار است که امیدواریم با تغییر مدیریتی 
صورت گرفته نیز همچنان شــاهد خدمات رســانی بهتر و پیشرفت این دستگاه 
باشــیم.  در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات امیرحســین بختیاری، نورالدین 

مرادی عاشور به عنوان مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اسدآباد معرفی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان خبر داد

تهاتر 4 میلیارد 
تومانی هزینه برق 
مصرفی نیروهای 
مسلح در استان 
همدان

به نام خدا 
با سام و احترام

فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا بــه بهانه 
انتشار نخستین شــماره نشریه »پیک توزیع« 
در ســال 99 با خوانندگان گرانمایه به گفتگو 
بپردازم. تداوم انتشــار نشــریه طی 20 ســال، 
بدون مشارکت شما امکان پذیر نخواهد بود. 
استقبال شما با ارســال نظرات و پیشنهادات 
باعث شکوفائی این نشریه و رشد و ارتقاء آن 

خواهد گردید. 
انتظار داریم مثل همیشــه با ارســال اخبار 
و عملکردهای خود در ســال 99 بر غنای این 
نشــریه بیافزائیــد. الزم می دانــم از همکاران 
عزیزم که در راه اندازی و انتشار مجدد نشریه 
مــا را یــاری دادنــد، صمیمانــه سپاســگزاری 
نمــوده و برای همه ایــن بزرگــواران، از درگاه 
خدای متعال توفیق روزافزون مسئلت نمایم.
با سپاس فراوان

مریم صابری یگانه

سخن سردبیر

یک ساعت خاموشی
 به احترام زمین 

در همدان 

طرح جهانی »ســاعت زمین« همزمان 
با سراســر جهان و کشور در استان همدان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همــدان، طرح جهانی 
بــه  نمادیــن  حرکتــی  زمیــن«،  »ســاعت 
احتــرام زمین و حفــظ ســرمایه های ملی 
برای آیندگان و بهینه ســازی مصرف انرژی 
همزمان با سراسر جهان و کشور در استان 

همدان اجرا شد.
طــرح  ایــن  اجــرای  راســتای  در 
ساختمان های تحت پوشش شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان از ساعت 20:30 
الــی 21:30 به مدت یک ســاعت خاموش 

شد.
این اقــدام نمادین بــرای حفظ محیط 
صرفه جویی  اهمیــت  یــادآوری  و  زیســت 
مصرف انرژی اســت  که به صورت همزمان 
اســتان  در  مختلــف  اماکــن  المپ هــای 

همدان خاموش شد.
گفتنی اســت؛ هر ســاله آخرین شنبه از 
ماه مارس که امســال برابــر با 9 فروردین 
ماه اســت به عنــوان روز »ســاعت زمین« 
نامگذاری شده اســت که با توجه به بحث 
گرمایش زمین و حفاظت از محیط زیست 

این مهم صورت گرفته است.
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معــاون مهندســی و تحقیقات شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان از جذب 92 میلیارد و 
629 میلیــون ریال اعتبار در حــوزه اصاح بهینه، 
توســعه و احداث و کاهش تلفات طی ســال 98 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، وحید ســعیدی با اشــاره به 
عملكرد معاونت مهندسی و تحقیقات در بخش 
جذب اعتبارات و اجرای پروژه های عمرانی اظهار 
داشــت:  ســال گذشــته در حــوزه اصــاح بهینه، 
توســعه و احداث و کاهش تلفــات 92 میلیارد و 

629 میلیون ریال جذب اعتبارات داشتیم.
وی با اشــاره به اجــرای پروژه کاهــش تلفات 
منطقه یک مایر با اعتبار 57 میلیارد ریال با اخذ 
وام از بانک صنعت و معدن گفــت: این پروژه در 
راســتای اصاح شــبکه های مناطق آلوده به برق 
غیر مجاز، اصاح شــبکه های فرسوده، رفع حریم 
و رفع ضعف ولتاژ شبکه، اصاح لوازم اندازه گیری 
مشــترکین و کاهــش حــوادث در مناطــق فوق 

انجام شد.
معــاون مهندســی و تحقیقات شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان ابراز داشــت: احداث 
2.5 کیلومتــر روشــنایی معابــر در شــهر همدان 
)انتهــای خیابــان 17 شــهریور( و روشــنایی بلوار 
اعتمادیه به طول 640 متر با مشارکت شهرداری 

نیز از دیگر اقدامات اجرایی بود.
وی با اشــاره به خریــد کاال از اعتبارات عوارض 

روســتایی بــه مبلــغ 40 میلیــارد ریــال عنــوان 
کرد: احداث شــبکه بــرای فروش انشــعاب برای 
متقاضیان روســتایی به میــزان 18 میلیارد ریال، 
اصــاح فیدر هــای بحرانــی شهرســتان مایر به 
میــزان 12 میلیــارد ریــال و اصــاح شــبکه های 
کابــل  بــه  ســیمی  شــبکه  تبدیــل  و  روســتایی 
خودنگهدار به میــزان 10 میلیارد ریــال از اهداف 

این پروژه بود.
سعیدی تصریح کرد: اجرای پروژه مسکن مهر 
به میــزان 16 میلیارد ریال نیــز از دیگر پروژه های 
این معاونت بود که در راســتای تأمین روشــنایی 
بلوار اصلی مســکن مهر شــهر مایر بــه طول  3 
کیلومتر و مسکن مهر تپه امام گل)کوی فردوس( 
و مسکن مهر اسدآباد و شهرستان رزن هزینه شد.

وی از جــذب اعتبارات تملک اســتانی به مبلغ 
6 میلیارد و 796 میلیون ریــال خبر داد و گفت: 
این امــر نیز به منظوراصاح شــبکه های مناطق 
محروم روستایی و همچنین تأمین بهتر روشنایی 

معابر صورت گرفت.
معــاون مهندســی و تحقیقات شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان بیان داشــت: تأمین 
روشــنایی گیان نهاوند با اعتبار 3 میلیارد ریال از 
اعتبارات اســتانی و پروژه نصب پایه برای تأمین 
برق شــهرک صنعتی شوشاب به طول 10 کیلومتر 
در راســتای تأمیــن بــرق متقاضیــان صنعتی در 
شهرک صنعتی شوشــاب مایر از دیگر پروژه های 

اجرایی شرکت در سال 98 بود.

وی از  برداشــت 90 درصد اطاعات مشترکین 
شهری با هزینه کرد 11 میلیارد و 696 میلیون ریال 
خبــر داد و گفت: ایــن پروژه به منظور برداشــت 
اطاعات شبکه اعم از ترانس عمومی، مشترکین، 
شــبکه فشــار ضعیف و ... و ورود اطاعات در نرم 
افزار GIS، لینک با نرم افزار مهندســی و همچنین 
نرم افــزار فروش برای برآورد بــار، لینک نرم افزار 
اتفاقات برای سرویس دهی بهتر به مشترکین در 
هنگام خاموشــی ها و وجود یک بانک اطاعاتی 
منســجم با موقعیــت مکانی و توصیفی از شــبکه 

توزیع انجام شد. 
سعیدی یادآور شــد: برآورد مشاور طرح های  
امور یــک، نهاوندو ارســال بــه توانیر بــرای اخذ 
اعتبــارات کاهش تلفــات  به مبلــغ 55 میلیارد 
ریــال در راســتای اصاح شــبکه های فرســوده و 
کنتورهای معیــوب و ایجاد روشــنایی مطلوب از 

دیگر اقدامات بود.
وی برگــزاری ســمینارهای مختلــف در زمینــه 
تــوان،  کیفیــت  محوریــت  بــا  باالخــص  توزیــع 
اتوماســیون، کابــل خودنگهــدار بــرای روســای 
طرح و توســعه به تعداد 8 ســمینار بــا دعوت از 
اساتید برجســته دانشگاهی و ارســال 40 نمونه 
از تجهیــزات توزیــع نظیر کابل، یــراق آالت کابل 
خودنگهدار، یراق آالت 20 کیلوولت به پژوهشگاه 
نیــرو و انجــام تســت های نمونــه ای از کاالهــای 
خریداری شــده را نیز از دیگــر فعالیت های انجام 

شده در سال گذشته برشمرد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــر ضرورت تعامل بیشــتر بین شــرکت 
توزیــع برق و ســپاه اســتان همــدان در راســتای 
پیشــبرد بهتر برنامه ها و خدمات رســانی بهتر و 

مطلوب تر به مردم تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان، مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان با حضور در سپاه استان 
همدان با فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( دیدار 

و گفتگو کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص 
اقدامــات ایــن شــرکت در ســال 98 و مقابله با 
شیوع بیماری کرونا پرداخت و بر ضرورت تعامل 

بیشتر تأکید کرد.

شــما  اینکــه  بیــان  بــا  جمشــیدی  شــیرزاد 
سبزپوشــان ضامــن امنیــت هســتید و همه ما 
باید قــدردان ان باشــیم، گفت: تعامل بیشــتر 
بین شــرکت توزیع برق و سپاه استان در پیشبرد 
بهتــر اهــداف و برنامه هــای هــر دو ســازمان و 
خدمات رســانی بهتر و مطلوب تر به مردم مؤثر 

است.
وی بــا بیان اینکــه گام دوم انقــاب با جدیت 
پیگیری می شــود، افزود: در ایــن زمینه اقدامات 
و  بــرق  مســتمر  تأمیــن  راســتای  در  جهــادی 

پروژه های نیرورسانی انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه اینکه تاکنون بیــش از 320 
مورد درخواست بسیجیان به طور کامل از طریق 
شــرکت توزیع برق پیگیری و انجام شــده اســت، 

گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا و برنامه های 
فرهنگی نیز به صورت مستمر برگزار می شود.

zzzشــیوعzباzمقابلهzدرzپایــدارzبــرقzثمــرات
کروناzبسیارzمشهودzاست

اســتان  انصارالحســین)ع(  ســپاه  فرمانــده 
همــدان نیــز در ادامه ضمــن تقدیــر از زحمات 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان اظهار داشــت: 
عــاوه بــر اینکه تأمین بــرق پایدار و مســتمر در 
امنیت جامعه اثربخش اســت، با توجه به شیوع 
بیماری کرونا ثمرات و نتایج آن بســیار مشــهود 

است.
ســردار مظاهر مجیدی تصریح کــرد: زحمات 
و تــاش مدیــران و کارکنــان شــرکت توزیع برق 
برای اســتمرار برق بیمارســتان ها، مراکز خدمات 

درمانی و... قابل تقدیر است.

پیام تسلیت مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان 

همدان به مناسبت 
شهادت سردار »سلگی«

شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
توزیع نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد 
جمشیدی طی پیامی شهادت سردار »حاج 
میرزا محمد ســلگی« جانباز سرافراز دوران 

دفاع مقدس را تبریک و تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:

شــهادت در راه خدا اجر بزرگی اســت که 
خداوند به انســان های مومن و با اخاص 

عنایت فرموده است.
اینجانب شــهادت جانباز ســرافراز دفاع 
 152 گــردان  دالور  فرمانــده  و  مقــدس 
حضــرت ابوالفضــل العبــاس)ع( ، ســردار 
پاسدار حاج میرزا محمد سلگی رابه محضر 
آقــا امــام زمان)عــج(، رهبر معظــم انقاب 
اسامی)مدظله العالی( و خانواده محترم و 
فرزندان آن مجاهد صبور، تبریک و تسلیت 

عرض می نمایم.
شــهید  آن  بلنــد  روح  بــزرگ  خداونــد 
گرانقدر را قرین رحمت و مغفرت بی انتهای 
خویش قرار دهد وبا سرور و ساالر شهیدان 
محشــور  الحســین)ع(  اباعبدهللا  حضرت 

نماید.
جمشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
همدان

انتصابات جدید شرکت 
توزیع نیروی برق استان 

همدان
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان همدان، طــی احکامی 
جمشــیدی،  مهنــدس  ســوی  از  جداگانــه 
مدیرعامل این شــرکت، ســهراب ســهرابی 
به عنــوان مدیر دفتــر نظارت بــر فروش و 
وصــول مطالبات، محمدعلــی توتونچیان 
رفــاه،  و  کارکنــان  امــور  مدیــر  به عنــوان 
امیرعبــاس قاســمی به عنوان مدیــر دفتر 
سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، محسن 
مرادی موید به عنوان مدیــر امور نظارت بر 
خدمــات عمومی و لیا اســكندری به عنوان 
مدیر دفتــر آمــوزش و برنامه ریــزی نیروی 
انســانی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان منصوب شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان تأکید کرد

ضرورت تعامل 
بیشتر بین شرکت 
توزیع برق و سپاه 
استان همدان

معاون مهندسی و تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

جذب 92 میلیارد و 629 میلیون ریال 
اعتبار در حوزه کاهش تلفات برق 
استان همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکه در حــال حاضر در اســتان 
همدان 6 نیــروگاه خورشــیدی 7 مگاواتی احداث 
شــده اســت، گفــت: در حــال حاضــر در منطقــه 
عبدالرحیم و فامنین نیز سرمایه گذار داریم که امید 

است امسال به نتیجه برسیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، شیرزاد جمشیدی در دیدار صمیمی 
بیگی نــژاد، نماینــده منتخــب مــردم شهرســتان 
مایــر در مجلس شــورای اســامی اظهار داشــت: 
اقدامات خوب و شایسته ای در زمینه رفع مشکات 
زیرساختی برق در شهرستان مایر انجام شده که در 
بحث ســرمایه ای 16 میلیارد تومان در بخش های 

مختلف شبکه و تاسیسات جذب و هزینه شد.
وی افــزود: از جمله پروژه هــای خاصی که در دو 
منطقه مایر انجام شــد بحث اصاح و بهینه سازی 
شــبکه و رفع ضعــف ولتــاژ و جمــع آوری برق های 
غیرمجاز بود که با اعتبار 6 میلیارد تومان در راستای 

کاهش تلفات انجام شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه روشــنایی معابر مساکن مهر 
مایر بــا یک میلیارد تومــان اعتبار به ثمر رســید، 
گفت: اصاح فیدرهای بحرانی شهرستان مایر نیز 

از دیگر اقدامات خوبی بود که انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه اگر تعــداد قطعی بیش از 
5 مورد باشد، فیدر بحرانی اســت، ادامه داد: سال 
گذشــته با تخصیص 2 میلیــارد تومان از شــرکت 
توانیــر و 300 میلیون تومان از اعتبارات شــرکت 7 
فیدر بحرانی را در این شهرستان اصاح کردیم و در 
حال حاضر 1.5 میلیارد تومان تجهیزات خریداری 

شده تا چند فیدر بحرانی دیگر نیز اصاح شود.
جمشــیدی با بیان اینکه هزینه دریافت شــده 
از محــل عوارض برق، صرف توســعه انرژی تجدید 
پذیر و اصاح و توسعه شبکه برق روستاها می شود، 
تصریح کرد: از ســال 92 تا ســال 98 از این محل، 9 

میلیارد تومان در مایر هزینه شده است.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت وجــود ســاختمان 
دیسپاچینگ برای مدیریت بهتر برق جنوب استان 
)شهرستان های مایر، تویسرکان و نهاوند( یادآور 
شــد: این ســاختمان در شهرســتان مایر احداث 
می شود که در حال حاضر 40 درصد پیشرفت دارد.

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان بــا بیــان اینکــه از اقدامات شــاخص این 
شــرکت انجام تعمیرات به صورت خط گرم اســت، 
گفت: حدود 300 میلیون تومان در شهرستان مایر 
از این طریق جذب شده، که با استفاده از این روش 
به هنگام تعمیرات، هیچ خاموشی برای مشترکین 

اعمال نمی شود.
وی ابراز داشــت: احــداث پســت 63 کیلوولت 
مایــر 4 پــروژه دیگری اســت که در شــمال غربی 
شهرستان مایر با توجه به ضعف ولتاژ این منطقه 
در نظر گرفته شــد و با پیگیری های انجام شــده از 
برق باختر تملک و فنس کشــی و احداث خط 63 
کیلوولت انجام شــده و قرار اســت با نصب پست 
ســیار و احداث 3 فیــدر 20 کیلوولت مشــکات آن 

منطقه حل شود.
فراهم ســازی  بــه  اشــاره  بــا  جمشــیدی 
زیرســاخت های الزم برای برق رسانی و حل مشکل 
صنایع به ویژه در شــهرک شوشــاب و امام رضا)ع( 
شهرستان مایر گفت: برای حل مشکل برق این دو 
شــهرک تجهیزات فراهم شده اما با توجه به وجود 

معارض انجام کار میسر نیست.
وی مطالبــات برق از مشــترکین مایــری را 28 
میلیارد تومــان عنوان کــرد و افزود: شــرکت برق 
درآمد هزینــه ای بوده و برای خدمات رســانی بهتر 
به مشــترکین باید هزینــه برق مصرفــی به موقع 

پرداخت شود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان اظهار داشــت: از اوایل اسفند ماه با توجه 
به شرایط پیش آمده از شیوع بیماری کرونا، وصول 

مطالبات شرکت تحت تأثیر قرار گرفته و با توجه به 
این امر، درآمد شــرکت ناشی از وصول مطالبات و 

فروش انشعاب کاهش یافته است.
وی ادامه داد: با وجود این شرایط شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان تمام همت خود را برای 
برقراری بــرق پایدار و مطمئن به ویــژه برای مراکز 

درمانی به کار بسته است.
جمشــیدی عنــوان کــرد: در اسامشــهر مایر 
مشــکل ضعف ولتاژ داشــتیم که با پیگیری  جدی 
و احــداث پســت 63 عبدالرحیم و 3 فیدر شــاهد 
اســتمرار برق، تقویت ولتــاژ و کاهش قطعی ها در 

این منطقه هستیم.
وی ابــراز داشــت: ســال 98 بــه لحــاظ جذب 
اعتبارات، هدفمنــدی پروژه ها، توجه به صنایع و... 
سال استثنایی برای شهرستان مایر بود که شاهد 
جهش اعتباری و بهبود شــاخص خوبــی بودیم و 
اقدامات خوبی صورت گرفت که حدود 30 میلیارد 

تومان جذب اعتبار داشت.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکه در حــال حاضر در اســتان 
همدان 6 نیــروگاه خورشــیدی 7 مگاواتی احداث 
شده است، گفت: کمترین مشارکت در این بحث را 

در جنوب استان داشتیم.
وی با اشــاره به اینکه جنوب اســتان پتانســیل 
خوبی برای توســعه انرژی های نو دارد، گفت: امید 
است با ورود سرمایه گذاران به این منطقه و احداث 
نیروگاه های خورشیدی شاهد افزایش برق پاک در 

منطقه باشیم.
zzzوzدانشــجویانzظرفیتzازzاســتفادهzلــزوم

اساتیدzدانشگاهzzدرzحوزهzبرق
نماینــده منتخــب مــردم شهرســتان مایر در 
مجلس شورای اسامی نیز در ادامه ضمن تقدیر از 
زحمات مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان اظهار داشــت: با توجه به اقدامات صورت 
گرفتــه کاهــش خاموشــی ها در شهرســتان مایر 

ملموس است که جای تقدیر دارد.
هادی بیگی نژاد با بیان اینکه شناخت دیدگاه ها 
موجب می شــود تا کارها بهتر پیش رود، بر تعامل 

بیشتر تأکید کرد.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشجویان و 
اساتید دانشگاه  در حوزه برق گفت: باید از ظرفیت 
درونی خود اســتفاده کنیــم چراکــه  توانایی ما در 
حرکت به ســمت جلو متکی به درون می شــود و از 

بین نمی رود.
نماینده منتخب مردم شهرســتان مایر با بیان 
اینکه باید تجربیات دیگر شهرستان ها در استفاده از 
انرژی های نو در اختیار مابقی شهرستان ها گذاشته 
شــود، افزود: انتقال این امر باعث جریان ســازی و 

مشارکت بیشتر می شود.
و  برنامه ریــزی  صــورت  در  کــرد:  تصریــح  وی 
مشخص شــدن مســیر، ما نیز می توانیم در بحث 
اقناع سازی مردم و بحث اعتباری که برای شهرستان 
مایر نیاز اســت، پیگیری داشته باشــیم تا کارها به 

خوبی پیش رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

6 نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی
 در استان همدان احداث شده است

مدیر امور نواحــی برق مایــر از بهره برداری و 
برقدار شــدن پروژه احداث شــبکه برق از پســت 
فوق توزیع عبدالرحیم تا اوچ تپه شهرستان مایر 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع برق 
مایــر، رضــا کریم پور اظهار داشــت: در راســتای 
تامین بــرق پایدار و مطمئن مشــترکین منطقه 
اسام شــهر آق گل از توابع بخش جوکار، با تاش 
مدیریــت  پیمانــکاران  و  اکیپ هــا  شــبانه روزی 
بــرق مایر توانســتیم از پســت فــوق توزیع برق 
عبدالرحیــم تا شــبکه بــرق اوچ تپه بــه طول 6 

کیلومتر، شبکه برق را گسترش و توسعه دهیم.
وی افزود: با افــزودن این فیــدر 20 کیلوولت 
به 10 فیدر بخش جوکار، ظرفیت ســازی مناســبی 
در راســتای تامین بــرق متقاضیــان جدید و رفع 

ضعف ولتاژ مشترکین صورت گرفته است.
مدیر امور نواحی برق مایر با اشــاره با شــعار 

ســال با عنوان »جهش تولید« گفت: در راستای 
بیانــات مقــام معظم رهبــری و محتوای شــعار و 
هدف ســال جدید که توســط معظم لــه ارتقای 
وضعیت تولید انتخاب شــده است، تاش کردیم 

با این کار گامی هرچند کوچک برداریم.
وی با بیان اینکه هدف امسال ما توسعه شبکه 
برق به ویــژه در بخش صنعت و خدمت رســانی 
مطلــوب به تولیدگران اســت، گفت: امید اســت 
با این اقدام بتوانیم به توســعه شهرســتان مایر 

کمک شایانی کنیم.
کریم پــور گفــت: اعتبار اختصاص داده شــده 
برای این طرح 10 میلیارد ریال اســت که با وجود 
شرایط سخت فعلی، توانستیم تمامی این اعتبار 

را محقق و هزینه کنیم.
zzzبرقzشبکهzمترz1500zسازیzبهینهzوzاصالح

بازارzبزرگzمالیر
شــهاب رضائیان مدیر امور مرکــزی برق مایر 

نیز اظهار داشــت: شــبکه برق بازار بزرگ مایر که 
از مدت هــا پیــش کهنه و فرســوده بــود با همت 
و تــاش کارکنان و پرســنل برق مایــر و با صرف 
اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال اصاح و بهینه شد.

وی افزود: شــبکه و کابل های بــرق350  باب 
مغــازه تجــاری موجــود در بــازار بــزرگ مایر که 
هر لحظه با خطر آتش ســوزی مواجه و کســبه و 
مشتریانی که امکان برق گرفتگی آنها مطرح بود 
از امروز می توانند بــا خیال راحت از برق مطمئن 
و پایدار که رســالت اصلی ما نیز محقق کردن آن 

است بهره مند شوند.
مدیر امور مرکزی برق مایر گفت: با انجام این 
پروژه بزرگ توانستیم 250 اشتراک برق مشترکین 

را در بازار سنتی مایر اصاح و رفع عیب کنیم.
وی با اشــاره به اصاح و بهینه سازی یک هزار و 
500 متر شــبکه برق افزود: ضرورت رعایت موارد 
ایمنــی در محیط بــازار به دلیل حجــم اجناس و 
کاالهــای تجــاری موجود در آن بســیار مهــم و از 
ســختی های این پــروژه بود که البته بــا همکاری 
نیــروی انتظامی توانســتیم بــدون کوچک ترین 

مشکلی پروژه را به اتمام برسانیم.
وی گفــت: بــا انجام ایــن پروژه موفق شــدیم 
تلفات انرژی شــبکه برق بازار سنتی را نیز کاهش 

دهیم و از هدر رفت انرژی برق جلوگیری کنیم.

مدیر امور نواحی برق مالیر خبر داد

بهره برداری از پروژه احداث شبکه برق
از پست فوق توزیع عبدالرحیم تا اوچ تپه

روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

همکاران گرامی
خانم مریم بصیری 

و آقــای اصغر همتی کاللق 
از اسدآباد 

ضمن عرض تبریک قدم نو رسیده 
از خداونــد منان برای شــما آرزوی 

سامتی و بهروزی می نماییم.

زیباترین ترانه زمینی
آهنگ تپش قلب

فرشته ای آسمانی است.

4
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و یکم  فروردین و اردیبهشت 1399  شماره 215



مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا بیان اینکه اســتان همــدان به عنوان 
یکــی از قطب هــای نیروگاه هــای خورشــیدی در 
کشــور به شــمار می رود، گفت: ظرفیــت نیروگاه 
تجدیدپذیر اســتان همدان به حدود 60 مگاوات 

افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی با اشاره به 
عملکرد شاخص این شرکت طی سال 98 اظهار 
داشــت: یکی از شــاخص های توزیع نیروی برق، 
کنتــرل و کاهــش پیک بار برق اســت کــه در این 
راستا هر ساله برنامه های منسجمی پیش بینی و 

اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه پیک بار مصرف انرژی اســتان 
همدان در سال 98 به 694 مگاوات رسید، افزود: 
بــا توجه بــه اقدامات صــورت گرفته ایــن میزان 
نسبت به پیک بار ســال 97 که 687 مگاوات بود 

یک درصد رشد داشت.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه مشــارکت و همراهی خوب 
مشــترکین برق اســتان ابراز داشــت: توانســتیم 
تابســتان ســال 98 را بدون هیچ گونه خاموشی 

برنامه ریزی شده پشت سر بگذاریم.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 98 با رشــد 4.5 
درصدی مصرف برق نســبت به ســال 97 مواجه 
بودیــم، گفت: بیشــترین ســهم رشــد مصرف در 
تعرفه صنعتی بود که نشــان دهنده رونق تولید 
در بخش صنعت اســتان است که نسبت به سال 

97 شاهد رشد 15 درصدی بودیم.
جمشــیدی بــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــای 
تشــویقی در تعرفه های مختلف عنــوان کرد: در 
این زمینه 5 هزار و 685 مشــترک در تعرفه های 
و  مصــارف  ســایر  ادارات،  کشــاورزی،  صنعتــی، 
ایســتگاه های CNG بــا این شــرکت تفاهمنامه 

همکاری منعقد کردند.

وی ادامه داد: نتیجه این مشــارکت و همکاری 
در مجمــوع موجب کاهش حــدود 102 مگاواتی 
دیماند در تعرفه های مختلف بود که مشــترکین 
به ازای میزان مشــارکت خود پاداش نیز دریافت 

کردند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریح کرد: مبلغ پــاداش و تخفیف در 
نظر گرفته شده برای مشترکین حدود 3 میلیارد 
و 450 هزار تومان برای مشــترکین همکار بود که 

در قبوض برق آنان اعمال شد.
وی با اشاره به ظرفیت استان همدان در زمینه 
نصب نیروگاه خورشــیدی ابراز داشــت: اســتان 
همدان به عنوان یکــی از قطب های نیروگاه های 
خورشــیدی در کشــور به شــمار می رود و در حال 
حاضــر نیز با احــداث یک نیروگاه خورشــیدی 7 
مگاواتی و یک نیروگاه 6 مگاواتی CHP در ســال 
98 و همچنین 380 کیلوات نیروگاه خورشــیدی 
نیــروگاه  ظرفیــت  توانســتیم  مشــترک  تــک 
تجدیدپذیــر اســتان را بــه حــدود 60 مــگاوات 

افزایش دهیم.
جمشیدی با اشــاره به برنامه های سال جاری 
خاطرنشان کرد: امید است در صورت مهیا شدن 
شرایط در سال 99 نیز حدود 15.6 مگاوات دیگر 
به ظرفیت تولید نیروگاه های تجدیدپذیر استان 

اضافه شود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مالیر خبر داد

خسارت 3 میلیاردی
توفان به تاسیسات برق مالیر

مدیــر توزیع نیروی برق شهرســتان مایر از 
خسارت 3 میلیاردی توفان به تاسیسات برق 

مایر خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی برق مایر، فریبرز 
امیدی اظهار داشت: طی توفان اخیر و نزوالت 
جوی چند شــب گذشــته به تاسیســات شبکه 

برق مایر خسارت جدی وارد شد.
وی گفت: به موجب توفان چند روز گذشته 
و به علــت حجم زیاد نزوالت آســمانی در بازه 
زمانی کمتر از یک روز که با وزش شــدید باران 

و بارش تگرگ نیز همراه بود شبکه برق مایر 
3 میلیــارد ریــال خســارت دید و شــاهد 

خاموشــی های پراکنده در ســطح شهر 
مایر و تعدادی از روســتاهای اطراف 

بودیــم کــه بــا تــاش شــبانه روزی 
اکیپ هــای مدیریت بــرق مایر در 
اســرع وقت آســیب ها رفع و شبکه 

برق دار شد.
بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
شهرســتان مایر افزود: با توجه به 
شــدت توفان تعــدادی از درختان، 

تیرهــای بــرق و تابلوهــای موجود 
در ســطح شــهر را از جا کند و منجر به 

پارگی کابل های شــبکه  برق و همچنین 

سوختن ترانس های برق شد.
وی گفــت: بــا تمهیداتــی که در ســال قبل 
در زمینــه بهینه ســازی شــبکه و فیدرهای برق 
در قالــب مانورهای عملیاتــی متعدد صورت 
گرفت در بحران جوی اخیر از گســترش آسیب 
و قطعــی برق به مقدار زیادی کاســته شــده و 
توانســتیم این بحران جوی را در اســرع وقت 

مدیریت کنیم.

 کسب رتبه دوم جشنواره برترین های 
روابط عمومی های استان توسط 

شرکت توزیع برق همدان 

روابــط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق 
استان همدان در جشنواره برترین های روابط 
عمومی های اســتان همدان موفق به کســب 

رتبه دوم شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، گردهمایی روابط 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  عمومی هــای 
همدان که به مناســبت 27 اردیبهشت ماه روز 
جهانــی ارتباطــات و روابط عمومی در ســالن 

شهدای استانداری همدان برگزار شد.
 در این همایش که با تجلیل از برترین های 
روابــط عمومی همراه بــود با اهــدای لوحی از 
ســوی اســتاندار همدان از مدیر روابط عمومی 

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان برای 
کســب رتبه دوم جشــنواره برترین های روابط 
عمومی های استان همدان در گروه شرکت های 

خدمات رسان طی سال 1398 تقدیر شد. 
در متن این لوح آمده است:

صــورت  ارزیابــی  اســاس  بــر  کــه  »اینــک 
گرفته، حائــز رتبه دوم جشــنواره برترین های 
روابــط عمومی های اســتان همــدان در گروه 
شــرکت های خدمات رســان طی ســال 1398 
شده اید، بر خود فرض می دانم ضمن تبریک 
این توفیق، از زحمــات و تاش های جنابعالی 
در عرصه روابط عمومی و اطاع رســانی تقدیر 

و تشکر نمایم.«

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
استان همدان به 60 مگاوات 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

آقای رضا بهرامی
 بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجــات معنوی و برای شــما و خانــواده محترم صبر جمیــل از درگاه 

خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

بدینوسیله درگذشت

 یحیی عبدی و علیرضا یعقوبی )از همکاران بازنشسته( 
را تســلیت عرض نموده، برای آن عزیزان ســفر کرده علو درجات معنوی و 

برای خانواده محترم آنان صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
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مدیــر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به برگزاری دوره ها و ســمینارهای آموزشــی گفت: 
طی سال گذشــته با تاش کارشناســان مدیریت مصرف و برگزاری 
جلسات آموزشی 10 هزار و 175 از شهروندان از آموزش های مدیریت 

و صرفه جویی در مصرف برق بهره مند شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
لیدا یوســفی با اشــاره به فعالیت های دفتر مدیریت مصرف توزیع 
برق استان همدان طی سال 98 اظهار داشت: با حضور کارشناسان 
مدیریت مصرف و مامورین قرائت در مراســم ها، اعیاد، جلســات، 
درب منازل، مدارس و... 51 هزار و 42 برگه بروشــور بین مشــترکین 

برق استان توزیع شد.
وی با اشــاره به برگزاری دوره ها و ســمینارهای آموزشــی افزود: 
با تاش کارشناســان مدیریت مصرف و برگزاری جلســات آموزشی 
از قبیل آمــوزش بانوان خانــه دار، آموزش مدیــران، خدمتگزاران و 
ســریداران مدارس، آموزش مراجعه کنندگان بــه واحدهای اجرایی 
و... در مجموع  10 هزار و 175 از شهروندان از آموزش های مدیریت و 

صرفه جویی در مصرف برق بهره مند شدند.

مدیــر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان عنوان کــرد: اطاع رســانی راهکارها و دســتورالعمل ها و 
کلیپ هــای صرفه جویــی در مصرف بــرق در بخش هــای مختلف 
مصرف، از طریق ســایت شــرکت بــه آدرس edch.ir، روزنامه های 
محلی، سایت های خبری، شبکه استانی، نازل بردهای پمپ بنزین، 
اتوبوس های شهری و ایستگاه های اتوبوس از دیگر فعالیت ها بود.
وی ادامه داد: برای آگاه ســازی مشمولین طرح های پاسخگویی 
بار تابستان 98 عاوه بر پخش کلیپ از شبکه استانی، فراخوان های 
این طرح ها به صورت اطاعیه در روزنامه های کثیراالنتشار و نصب 

بنر در140 مکان پرتردد مشمولین انجام گرفت.
یوسفی با اشــاره به بازدید از چاه ها و تابلوهای کشاورزی گفت: 
بازدید از مشــترکین تجاری، اداری، صنعتی، مســاجد و حسینیه ها 
به صورت مســتمر از دیگر اقدامات بود که ضمــن ارائه راهکارهای 
مدیریت و صرفه جویی در مصرف برق تعداد  956 المپ پر مصرف 
با مجموع 314 هزار و 216 وات جمع آوری و با یک هزار و 10 المپ کم 

مصرف با توان 24 هزار و 595 وات جایگزین شد.
وی از اخذ مجوز دادستانی در راستای برخورد با مشترکین تجاری 

پرمصرف شهرســتان بهار خبر داد و عنوان کرد: در بخش اداری نیز 
در تابستان 98 به صورت مستمر ادارات استان در خصوص کنترل 

مصرف از 13:30 تا پایان وقت اداری مورد پایش قرار گرفتند.
مدیــر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه انجــام مصاحبه هــای رادیویــی و تلویزیونی 
مصــرف  در  صرفه جویــی  و  مدیریــت  راهکارهــای  خصــوص  در 
بــرق ابراز داشــت: با توجــه به نقــش کــودکان و نوجوانان ضمن 
برگزاری دوره های آموزشــی در مدارس نظیر حضور کارشناســان در 
کاس هــای درس، برگزاری جشــنواره خوارزمی )در محــور ادبیات(، 
برگزاری مسابقه نقاشی در نمایشــگاه دستاوردهای بسیج و... این 
شــرکت با برپایی غرفــه مدیریت مصــرف در نمایشــگاه کودک و 
نوجوان با اجرای نمایش های شــاد و آموزنده بــه آموزش کودکان 

پرداخت.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین با توجــه به حذف قبض کاغذی 
مصرف مشترکین این شرکت از محل هزینه های صرفه جویی شده 
اقدام به توزیع لوازم تحریر با شعارهای مدیریت مصرف در مناطق 

محروم کرد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

10175 نفر از شهروندان همدانی
از آموزش های مدیریت مصرف برق
 بهره مند شدند

دوره آموزشی ثبت خاموشی 99.1.31جلسه کالن شرکت 99.1.23بازدید مدیرعامل از دیسپاچینگ

حضور مدیرعامل در توزیع برق اسدآباد 99.2.1دیدار مدیرعامل با معاون سیاسی فرماندار اسدآباد 99.2.1مالقات عمومی مدیر عامل 99.2.1

دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با مدیرعامل  99.2.20دیدار مدیرعامل صدا و سیمای مرکز همدان با مدیرعامل  99.2.15آماده سازی نمازخانه جدید ستاد 99.2.2
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
از تــاش جهادی شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 

همدان برای مقابله با شیوع بیماری کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، شیرزاد جمشیدی با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در راســتای پیشــگیری از انتقال و شیوع 
بیماری کرونا اظهار داشت: این شرکت با تشکیل ستاد 
»پیشگیری از انتشار ویروس کرونا« و برگزاری جلسات، 

اقدامات شایسته ای در این زمینه انجام داده است.
وی با اشــاره به تاش جهادی شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان برای مقابله با کرونا افزود: ارسال 
پیام های بهداشــتی از طریق سامانه پیامکی به تمام 
کارکنــان و پیمانکاران و توزیع بروشــور و نصب  بنر و 
پوسترهای آموزشــی مبارزه با ویروس کرونا با هدف 
ارتقاءآگاهی و دانش همــکاران، پیمانکاران و ارباب 

رجوع از جمله این اقدامات است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشــاره بــه نصب مــواد ضدعفونی کننــده در تمام 
طبقــات ســاختمان های اداری و محل تــردد ارباب 
رجوع و همکاران گفت: ضدعفونی کردن تمام سطوح 
و وســایل اداری از قبیــل میــز و صندلــی، شــیرآالت، 
دســتگیره درب ها و نرده های راه پله و وسائط نقلیه 

نیز به صورت مستمر و روزانه انجام می شود.
وی یادآور شــد: مکاتبه با مدیر بحران استانداری 

همدان، علوم پزشــکی، غذا و دارو و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان برای دریافت تجهیزات 
پزشــکی، حذف اثر انگشت حضور و غیاب کارکنان در 
سطح شرکت و تهیه و توزیع ماسک و دستکش یک بار 

مصرف بین همکاران از دیگر اقدامات بود.
جمشــیدی ادامــه داد: ماموریت هــا، ســفرهای 
اداری، جلســات و بازدیدهــای غیر ضــروری و تمام 

سمینارها و دوره های آموزشی نیز لغو شد.
وی عدم پذیرش مهمانان سایر استان ها در سطح 
شرکت و همچنین عدم اعزام همکاران و خانواده های 
آنها به سایر استان ها و جلوگیری از حضور بازنشستگان 

در شرکت را از دیگر فعالیت های اجرایی برشمرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به محدود کــردن ماقات عمومی و 
پرهیز از تجمع بین همکاران و اســتفاده از دســتگاه 
ترموویژن برای تب سنجی همکاران تصریح کرد: میز 
خدمت نیز در ورودی شــرکت برای تسریع و تسهیل 
در انجام امــور ارباب رجوع و جلوگیــری از تردد آنان 
به داخل شرکت به منظور جلوگیری از شیوع بیماری 

کرونا انجام شده است.
وی با بیان اینکه توصیه های بهداشــتی به ارباب 
رجــوع بــرای رعایت اصول بهداشــتی و کنتــرل و در 
اختیار گذاشــتن دســتکش یک بــار مصــرف و مواد 
ضدعفونی در ورودی ســاختمان ها برای آنها صورت 

گرفته اســت، گفت: همکاران پر خطر و دارای سابقه 
بیماری حــاد و زمینه ای نیز شناســایی و برای آنان از 
دورکاری استفاده شــده و در صورت نیاز به مرخصی 

اضطراری موافقت شده است.
جمشــیدی ابــراز داشــت: اســتفاده از کف پوش 
آغشــته بــه مــواد ضدعفونــی کننــده در درب های 
ورودی شــرکت، توجــه ویژه به مســائل بهداشــتی 
مراکز اتفاقــات و عملیات واحدهــای اجرایی و امور 
دیســپاچینگ و فوریت هــای برق و توزیع ماســک و 
دستکش بهداشتی و مایع ضدعفونی کننده و کنترل 
مستمر این مراکز و به خصوص خودروهای اتفاقاتی 

از دیگر فعالیت ها بوده است.
وی عنــوان کــرد: اصــاح فرآینــد گــردش نامه و 
مکاتبــات اداری بــا اســتفاده از اتوماســیون اداری و 
جلوگیــری از گــردش فیزیکــی نامه ها در شــرکت به 
خوبی انجام شــده و اطاع رســانی الزم به مشــترکین 
برای استفاده از سامانه اینترنتی خدمات مشترکین به 

منظور جلوگیری از حضور فیزیکی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشــاره به نظارت مســتمر معاونین، مدیــران، اداره 
خدمات عمومــی و دفتر ایمنی و کنتــرل ضایعات بر 
انجام صحیح فرآیندها خاطرنشــان کرد: این شرکت 
به صورت جدی و با حساسیت ویژه موارد عنوان شده 

را پیگیری و نظارت مستمر بر انجام صحیح آنها دارد. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تالش جهادی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
برای مقابله با کرونا

zzzعاملzمدیرz،جمشیدیzشیرزادzمهندس
شرکتzتوزیعzبرقzاستانzهمدان:

جمعــی از شــهروندان همدانــی بــه پــاس 
جابجایی عدد تیر برق از وسط یک کوچه پردد 

در فرعی باباطاهر.
zz:انسانیzمنابعzمعاونz،الماسیzرضا

آقــای اعتمــادی، مدیرکل حراســت اســتان 
همدان به پاس زحمات و خدمات ارزشــمند در 
دوران تصدی مدیر دفتر حراست شرکت توزیع 

نیروی برق استان همدان.
zz:نهاوندzبرقzتوزیعzمدیرz،شیردرهzرضا

ســپاه  فرمانــده  مجیــدی  مظاهــر  ســردار 
و  زحمــات  پــاس  بــه  انصارالحســین)ع( 

خدمت رسانی به مردم
آقای مــراد ناصــری، فرمانــدار نهاوند برای 
پیگیری ها و همکاری در مقابله با ویروس کرونا  

و همکاری با هیئت اندیشه ورز جوان نهاوند
 ســرهنگ علی مختاری فرمانده سپاه ناحیه 
نهاوند و ســرهنگ دوم نــادری فرمانده گردان 
159 امام حســین)ع( برای همکاری و همراهی 
در نصب و راه انداری و روشــنایی تابلوی مزین 

به تمثال شهدا در ورودی شهر نهاوند
zz:رزنzبرقzتوزیعzمدیرz،مقدمzباللیzمازیار

آقــای علــی اصغــر ناظــری پــور، فرمانــدار 
درگزیــن به پاس اقدامات ارزشــمند در تقویت 
و ارتقاء فرهنــگ صیانت از حقوق شــهروندی 
و تکریم ارباب رجوع و کســب عنوان مدیر برتر 

شهرستان 
zzzبرقzتوزیعzمدیــرz،همدانــیzهایلzعلــی

کبودراهنگ:
آقای حجت اله مهدوی، فرماندار کبودراهنگ 
به پاس زحمات و کســب رتبه در ارزیابی اجرای 
ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

zz:بهارzبرقzتوزیعzمدیرz،خوzطهماسبیzحمید
آقایــان احســان قنبــری فرمانــدار و مهدی 
حمزه رئیــس جمعیت هال احمر شهرســتان 
بهــار بــه پــاس قدردانــی از زحمــات در طرح 

غربالگری کرونا.

تقدیرات

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به 
جدیداالستخدامی ها

آقایان علی رضائی شــهنا از رزن، ناصر درویشی از امور 2، وحید 
حیــدری از فامنیــن، روح الــه طهماســبی فرد و خانــم ســمانه 

هوشمندی صفا از بهار و خانم نفیسه اعرابی از مالیر 
پیوســتن شــما به خانواده بزرگ شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان را تبریک عرض نموده و آرزومندیم در ســایه الطاف الهی در 

انجام امور مربوطه سربلند و پیروز باشید 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به بازنشستگان

آقایــان محمد رنجبران، محمد فامیل زندی و وحید کامجونیا از ســتاد، ســیدمحمد مصطفوی، قدرت 
صلح میرزایی و محمود مهرابزاده از تویســرکان، مهدی زمانیان و قربان جانی پور جاهد از امور 2، رضا 
شــیرزاده از امور 1، حمزعلی ثمری خشــنود از رزن، غالمرضا مهرحســینی، ســیداحمد موسوی، مجید 
رضائــی، فرامــرز گنجی و رضا قیاســوند از مالیــر و حمیدرضا ســلمانی از بهار نایل شــدن شــما را به افتخار 

بازنشستگی تبریك گفته و از خداوند آرزوی پیروزی و موفقیت شما را در تمام عرصه های زندگی خواستاریم.

بر این باوریم بازنشســتگی فصل نوینی از زندگی و آغازی برای زندگی با شیوه و ایده های جدید است، امید است این دوران 

جدید از پربارترین و با نشاط  ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد

حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان در مرکز سامد 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق همدان بــا حضــور در مرکز ســامد پاســخگوی 

درخواست ها و سواالت مردمی بود.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان همدان بــا حضور در مرکز ســامد )ســامانه 
الکترونیکی ارتباط مردم و دولت( اســتانداری همدان پاســخگوی ســواالت و درخواست های 
مردمی بود. وی روز دوشــنبه 8 اردیبهشــت ماه با حضور در این مرکز در راستای تعامل مردم 
و دولت و صیانت از حقوق شــهروندی پاســخگوی تماس هــای مردمی با این ســامانه بود. 
گفتنی است؛ مردم اســتان همدان از طریق ارتباط با سامد )سامانه الکترونیکی ارتباط مردم 
و دولت( و تماس با شــماره  تلفن 111 می توانند بدون واســطه با مســئوالن استان در ارتباط 

باشند و سواالت خود را مطرح کنند.

عیادت مدیرعامل از 
همکارانی که به بیماری 
کرونا مبتال شده بودند

به گزارش روابط عمومی، مهندس شــیرزاد 
جمشــیدی مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان همــدان از همکارانی کــه مبتا به 
بیمــاری کرونا شــده بودند به صــورت تلفنی 
احوالپرســی کــرد. وی در این گفتگــوی تلفنی 
با بیــان اینکه همــه کارکنان در شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان عضو یک خانواده هستند، 

برای بیماران آرزوی سامتی کرد.
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اطالع رسانی خدمات غیرحضوری برق در محوطه امور دو همدان
امور 2 برق همدان- در راســتای اطاع رسانی به مشترکین بنر ارائه خدمات غیرحضوری برای 

پیگیــری امــورات اداری مراجعین بــه صورت غیر حضــوری در محوطه امــور دو برق همدان 

نصب شد.

تب سنجی کارکنان امور 2 برق همدان
امور 2 برق همدان- تست سنجش تب با دستگاه مخصوص از کارکنان امور دو برق همدان در 

راستای پیشگیری از شیوع کرونا انجام شد. 

انجام عملیات ضدعفونی و گندزدایی محیط اداری 
امور 2 برق همدان

امور 2 برق همدان- عملیات ضد عفونی و گندزدایی محیط اداری و محوطه امور دو در راستای 

حفظ سامت کارکنان و مراجعین و مقابله با شیوع بیماری کرونا انجام شد.

اطالع رسانی برای پیشگیری از کرونا در امور 2 برق همدان
امور 2 برق همدان- نصب بروشور در محوطه و ساختمان اداری امور دو در راستای اطاع رسانی 

در رابطه با پیشگیری و آشنایی با ویروس کرونا به همکاران و مراجعین انجام شد. 

همــدان

تقدیر مدیر توزیع برق نهاوند از فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی
نهاوند- نشست هماهنگی پیشــگیری و مقابله با سرقت شبکه های توزیع برق نهاوند با 

حضور فرمانده و پرســنل نیروی انتظامی در توزیع برق نهاوند برگزار شد.
رضا شــیردره، مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان نهاوند در این نشست ضمن تجلیل از 
فرماندهی و پرســنل نیــروی انتظامی در خصوص نحوه  اجرای طرح اصاح و بهینه ســازی 
شــبکه های توزیع برق فرسوده سطح شــهر بیان کرد: تبدیل 40 کیلومتر از سیم های مسی 
فرسوده شــبکه فشــار ضعیف هوایی و تبدیل آن به کابل خودنگهدار با نصب و جایگزینی 
100 پایه ســیمانی جدید و جمع آوری تیرهای چوبی اســت که این طرح باعث کمتر شــدن 

ســرقت ها و برقراری امنیت بیشتر شبکه خواهد شد.
ســرهنگ ســاکی، فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان نهاوند نیز در ادامه ضمن تقدیر 
از مدیریــت و کارکنــان توزیع برق نهاوند بــرای تعامل با فرماندهی گفــت: امیدواریم این 

باشد. داشته  استمرار  همکاری 

برگزاری اولین جلسه ایمنی مدیریت توزیع برق نهاوند 

نهاونــد- اولین جلســه ایمنــی مدیریت توزیع برق شهرســتان در ســال 1399 با رعایت 
اصول بهداشــتی و به منظور جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا در محوطه اداره و در فضای 

باز برگزار شد.
مدیــر توزیع بــرق نهاوند در این جلســه با اشــاره به فرمایشــات مقام معظــم رهبری 
)حفظه هللا( در خصوص نامگذاری سال با عنوان »جهش تولید« اظهار داشت: امیدواریم 
ما هم در این راســتا بتوانیم خدمات شایســته ای به مردم شریف شهرستان نهاوند به ویژه 

بخش صنعتی بدهیم تا به منویات معظم له عمل کرده باشــیم.
رضا شــیردره در ادامه از زحمات پرســنل و پیمانکاران معین در ســالی که گذشت تقدیر 
کرد و افزود: ســال 98 اقدامات ارزشمندی در شهرستان نهاوند در حوزه برق صورت گرفته 
که امیدوارم با مدد الهی در ســال جدید نیز پروژه های ارزشــمندی با زحمات شــما عزیزان 

برسد. افتتاح  به 
در پایان این جلســه از زحمات مهدی ســاکی اپراتــور اتفاقات و عملیــات نهاوند که به 
عنوان یکی از اپراتورهای نمونه شــرکت توزیع برق اســتان همدان در سال 98 انتخاب شد، 

آمد. عمل  به  تقدیر 

نهاونــد

برگزاری جلسه بهره برداری امور 2

برگزاری جلسه مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و اداری

ضدعفونی امور 2 برق همدان
امضای تفاهم نامه همکاری با واحدهای صنعتی
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جلسه بازرسی مدیریت توزیع برق رزن برگزار شد
رزن- جلســه بازرســی با حضور کارشناســان توزیع برق همدان در محــل دفتر مدیریت 

توزیع برق رزن برگزار شد.
مدیر توزیع برق رزن بیان داشــت: برق های غیر مجاز یکی از مشکات موجود در صنعت 
برق اســت و ایــن مدیریت بــا هماهنگی های صورت گرفتــه اقدام به برخورد بــا متخلفین 

کرده است.
مازیــار بالی مقــدم افزود: بازرســی کنتورهــای دیماندی طبــق برنامه ســالیانه در دو 

مرحله انجام می شــود و موانع موجود با حضور بازرسان مورد بررسی قرار گرفت.

مقابله با ویروس کوید 2019 در مدیریت توزیع برق رزن

رزن- مدیر توزیع بــرق رزن گفت: این مدیریت از اولین ایام مشــاهده ویروس کرونا در 
سطح منطقه با تدابیر پیشــگیرانه اقدام به مقابله با این ویروس کرده است.

وی بیــان داشــت: این مدیریــت با فراهــم کردن وســایل بهداشــتی از جمله ماســک، 
دســتکش و مواد ضدعفونــی کننده برای همکاران از شــیوع این ویروس پیشــگیری بعمل 

آورده  است.
مدیر توزیع برق رزن افزود: در این زمینه در ورودی ســاختمان این مدیریت  میز خدمت 
لحاظ شــده که ضمن رعایت شاخص حمایت از حقوق مصرف کنندگان بتوان از شیوع این 

ویروس در بین کارکنان و مردم جلوگیری کرد.

مراسم روز درختکاری در مدیریت برق رزن برگزار شد

رزن- به مناســبت روز درختکاری مدیــر توزیع برق رزن و جمعــی از کارکنان این مدیریت 
اقدام به کاشــت چند اصله نهال در محوطه اداره کردند.

مازیــار بالی مقدم مدیــر توزیع برق رزن در حاشــیه این مراســم گفــت: روز درختکاری 
فرصــت مغتنمی برای ترویج فرهنگ کاشــت درخت و جلوگیری از تخریب طبیعت اســت و 
هر یک از افراد جامعه در این هفته با کاشــت یک نهال می توانند در توســعه فضای سبز و 

باشند. سهیم  خاک  فرسایش  از  جلوگیری 

رزن

تالش ستودنی کارکنان توزیع برق کبودراهنگ برای رفع قطعی 
برق کارخانجات

کبودراهنگ- مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ اظهار داشت: در کوتاه ترین زمان 
بــا همت و تــاش کارکنان توزیع بــرق کبودراهنگ ســیم بریدگی شــبکه 20 کیلو ولت خط 

کارخانجات اصاح و ترمیم شد.
علــی هایل همدانــی بیان کــرد: 19  اکیــپ عملیاتی مدیریــت توزیع بــرق کبودراهنگ 
متشــکل از نیروهای اداری توزیع برق کبودراهنگ، گل تپه، شــیرین سو و پیمانکاران معین 
آماده مقابله با بحران های احتمالی ناشــی از بارندگی، باد و طوفان و فصل سرما هستند.
وی با بیان اینکه شــماره تمــاس 121 واحد اتفاقــات و عملیات توزیع بــرق کبودراهنگ 
آماده پاســخگویی به مردم اســت، عنوان کرد: مجموعه توزیع برق کبودراهنگ در راســتای 

رفاه حال مردم شهرســتان به صورت 24 ساعت آماده خدمت رسانی است.

اجرای طرح شاخه زنی و هرس درختان زیر شبکه 20 کیلو ولت در 
کبودراهنگ

کبودراهنــگ- طــرح شــاخه زنی و هــرس درختان زیــر شــبکه 20 کیلو ولت در راســتای 
بــاال بردن اطمینان شــبکه و عبور از خاموشــی های ناخواســته در شــبکه توزیع شهرســتان 

شد. اجرا  و  برنامه ریزی  کبودراهنگ 

رنگ آمیزی پایه چراغ ها و تابلوهای برق در کبودراهنگ

شهرســتان  در  بــرق  تابلوهــای  و  چراغ هــا  پایــه  رنگ آمیــزی  عملیــات  کبودراهنــگ- 
کبودراهنگ در راســتای زیباسازی شهری انجام شد.

رنگ آمیــزی پایــه تابلوهــای معابر اصلی، پاکســازی نوشــته ها بــر روی تابلوهــا و... از 
اقدامات اجرایی این مدیریت در منطقه بود.

کبودراهنگ

اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا در توزیع برق اسدآباد 
موثر بوده است

اسدآباد- مدیر توزیع برق اسدآباد اظهار داشت: اقدامات انجام شده در مقابله با ویروس 
کرونا موثر واقع شــده و تاکنون هیچ موردی از ابتا در این مدیریت گزارش نشده است.

امیرحســین بختیاری با تأکید بر اینکه منابع انســانی همیشــه مهمترین رکن ســازمان ها 
اســت، بیان داشت: حفظ سامت کارکنان در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: این مدیریت در راســتای پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا، بخشنامه های 
ســتاد مدیریت مبارزه با کرونا را با دقت باال انجام داده است.

اسدآباد

آماده باش اتفاقات و عملیات توزیع برق فامنین
فامنین- واحــد اتفاقات و عملیــات مدیریت توزیع برق شهرســتان فامنین در راســتای 
برقراری برق پایدار و روشــنایی مشترکین در هر شرایط آماده به کار و خدمت رسانی هستند 
و بــا رعایت اصول ایمنی و بهداشــت فردی در حین کار محافظان ســامت را در خط مقدم 

مبارزه با کرونا یاری خواهند رســاند و اجازه نخواهند داد خاموشی به کمک کرونا بیاید.

اقدامات پیشگیرانه و مقابله با شیوع ویروس کرونا 
در توزیع برق فامنین

فامنین- در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با شیوع ویروس کرونا، مدیریت توزیع 
برق شهرســتان فامنین اقدام به آگاه ســازی مســتمر همکاران از طریق دســتورالعمل های 
مربوطه و تحویل مواد ضدعفونی و دســتکش به همکاران و گندزدایی مستمر محیط کاری 

و لوازم مرتبط و تب ســنجی روزانه همکاران با استفاده از دستگاه ترموویژن کرده است.

تعمیرات و مقاوم سازی شبکه های برق فامنین

فامنین- سیدقاســم شــیخی جانی مدیــر توزیع برق شهرســتان فامنین گفــت: با توجه 
به انجام اقدامات اصاحی، تعمیرات و مقاوم ســازی شــبکه های برق در ســطح شهرســتان 
فامنیــن در طول ســال 98 ، طی بارندگی و باد و طوفان در بهمن و اســفند ماه ســال 98 
، شــبکه های برق فشــار متوسط و فشــار ضعیف شهرســتان با کمترین میزان قطعی برق و 

شد. مواجه  خسارت 

دورکاری کارکنان برق فامنین در راستای پیشگیری
 از شیوع ویروس کرونا

فامنین- مدیریت توزیع برق شهرســتان فامنین در راســتای پیشــگیری از شیوع ویروس 
کرونا و حفظ ســامت کارکنان با توجه به مصوبات ستاد پیشگیری از کرونای شرکت توزیع 
برق اســتان همدان، با برنامه ریــزی اقدام به اعزام تعدادی از پرســنل به دورکاری بصورت 

کرد. چرخشی 

فامنین

نصب بنر اطالع رسانی
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفــت: روابــط عمومی به عنــوان یکی از 
حلقه های مهم ارتباط ســازمان با سایر ذینفعان 
در فرایند اطاع رســانی، شفاف سازی فعالیت ها، 
اهــداف  تحقــق  و  پاســخگویی  اصــل  تحقــق 
استراتژیک ســازمان از اهمیت ویژه ای بر خوردار 

است. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی در نشست 
هم اندیشی روابط  عمومی های شرکت توزیع برق 
اســتان همدان که به مناســبت هفته ارتباطات و 
روابط عمومی به صورت ویدئــو کنفرانس برگزار 
شد، ضمن تبریک این روز اظهار داشت: عملکرد 
باعــث  عمومی هــا  روابــط  در  همــکاران  خــوب 
درخشــش و تقدیــر از شــرکت  در دیگــر حوزه ها 

شده است.
وی افــزود: روابــط عمومــی بــه عنــوان یکی از 
حلقه های مهم ارتباط ســازمان با سایر ذینفعان 
در فرایند اطاع رســانی، شفاف سازی فعالیت ها، 

تحقق اصل پاسخگویی و تحقق اهداف استراتژیک 
سازمان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. 

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشت: یکی از اساسی ترین وظایف 
روابــط عمومــی تعامــل بــا رســانه ها، مدیران، 
ســازمان ها و روابط عمومی دیگر ارگان ها اســت 

که باید همواره مدنظر باشد.
وی با بیان اینکه روابط عمومی شرکت عملکرد 
خوبی در ســال 98 داشته اســت، گفت: همکاران 
باید تاش خود را مضاعف کنند تا امسال شاهد 

کسب رتبه های برتر کشوری باشیم.
جمشیدی عنوان کرد: از اقدامات خوب روابط 

عمومــی این شــرکت تولیــدات ســمعی، بصری، 
تعامل بــا رســانه ها، پاســخگویی و تکریم ارباب 
رجوع، الکترونیکی کردن روابط عمومی و... بوده 

است.
وی ادامــه داد: امیــد اســت با تــاش و همت 
واالی همــکاران همچنــان شــاهد موفقیت های 

آنان باشیم.
مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان نیز در ادامه اظهار داشــت: 
سال 98 سال سختی بود که پشت سر گذاشتیم و 
توانستیم با همراهی مشترکین و تاش همکاران 
در دفتر روابط عمومی و اطاع رســانی به موقع از 

پیک بار تابستان 98 عبور کنیم.
احمدرضا روزبیانی با اشاره به عقد تفاهمنامه 
با صدا و ســیمای مرکز همدان گفت: اســتفاده از 
تبلیغات محیطی گســترده در قالــب بیلبوردها 
و تلویزیون هــای شــهری در ســطح اســتان برای 

اطاع رسانی به مشترکین انجام شد.
وی ادامه داد: عاوه بر موارد ذکر شده امسال 
برنامه ریــزی گســترده ای بــرای ورود بــه فضای 
مجازی، اطاع رســانی و اشــاعه فرهنگ مدیریت 

مصرف داریم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

روابط عمومی یکی از حلقه های مهم 
ارتباط سازمان با ذینفعان است 

اجرای طرح اصالح و 
بهینه سازی شبکه های 

فرسوده توزیع برق  نهاوند

مدیــر توزیع برق نهاوند از اجرای طرح اصاح 
و بهینه ســازی شــبکه های فرســوده توزیــع برق  

نهاوند خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع برق 
شهرستان نهاوند، رضا شیردره با اشاره به اجرای 
طرح اصاح و بهینه ســازی شــبکه های فرســوده 
توزیــع بــرق  نهاونــد اظهــار داشــت: تبدیل 40 
کیلومتر از ســیم های مسی فرســوده شبکه فشار 
ضعیــف هوایی و تبدیل آن بــه کابل خودنگهدار 
بــا نصــب و جایگزینــی 100 پایه ســیمانی جدید 
و جمــع آوری تیرهــای چوبی در 9 منطقه شــهری 
پای قلعه، کوچه درازه، کوی ســرباز و دســتغیب، 
17شهریور، شاطرآباد، قیصریه، شیخ منصور و گل 

زرد انجام خواهد شد.
وی هــدف از اجرای این طرح را کاهش تلفات 
در شــبکه های توزیع برق، تامین برق مطمئن و 
پایــدار مشــترکین، بهبود شــاخص های قابلیت 

اطمینان شبکه های توزیع برق بیان کرد.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان نهاوندعنوان 
کرد: فواید اجرای این طرح جلوگیری از ســرقت 
تاسیســات و تجهیــزات شــبکه های توزیــع برق 
و کاهــش چشــمگیر آن، عدم نیاز به شــاخه زنی 
درختــان در حــوزه شــبکه های فشــار ضعیف و 
بهبود ســیما و منظر شهر از بابت تاسیسات برق 

و مبلمان شهری است.
تدابیــر  و  حمایت هــا  از  تقدیــر  ضمــن  وی 
اســتان  برق  نیروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامل 
همــدان در اختصــاص اعتبــار و اجــرای ایــن 
طــرح در شهرســتان نهاوند گفــت: این طرح 
بــا اعتبــاری بالغ بــر 4 میلیــارد تومــان انجام 

می شود.
شــیردره ابــراز داشــت: تمامــی پروتکل های 
بهداشــتی و دســتورالعمل های حوزه پیشــگیری 
مقابله با کرونا در مدیریت توزیع برق شهرستان 
اجــرای  حیــن  در  و  همــکاران  توســط  نهاونــد 

پروژه های عمرانی، به دقت رعایت می شود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

تبدیل 25 کیلومتر از شبکه 
برق شهرستان های رزن و 
درگزین به کابل خودنگهدار

مدیــر توزیع نیــروی بــرق شهرســتان رزن 
مســی  ســیم های  از  کیلومتــر   25 تبدیــل  از 
فرسوده شــبکه فشــار ضعیف هوایی به کابل 
خودنگهــدار در ســطح شهرســتان های رزن و 

درگزین خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومی توزیــع برق رزن، 
مازیار بالــی مقدم از اجرای طرح بزرگ اصاح 
و بهینه سازی شبکه های توزیع برق فرسوده در 
سطح شهرستان های رزن ودرگزین خبر داد و 
اظهار داشــت: تبدیل 25 کیلومتر از سیم های 
مســی فرسوده شبکه فشــار ضعیف هوایی به 
کابــل خودنگهدار بــا نصــب و جایگزینی 70 
اصلــه پایه 400/9 ســیمانی جدید، جمع آوری 
تیرهــای چوبــی منطقه شــهری و در برگرفتن 
25 دستگاه پست توزیع عمومی انجام خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه هــدف از اجرای این طرح 
کاهــش تلفــات، تامین بــرق پایــدار و بهبود 
شــبکه های  اطمینان  قابلیــت  شــاخص های 
توزیع برق اســت، گفت: این طــرح با اعتباری 

بالغ بر 13میلیارد ریال انجام خواهد شد.
مدیــر توزیع برق شهرســتان رزن با اشــاره 
بــه بدهی 7 میلیــارد و 386 میلیــون تومانی 
مشــترکین به مدیریت توزیع برق رزن با اشاره 
به طرح های عبور از پیک بار امســال افزود: از 
مشــترکان اعم از صاحبان چاه های کشاورزی، 
مشــترکین دیمانــدی در تعرفه های مصرفی، 
عمومــی و اداری و تجاری و صنایع وابســته به 
کشــاورزی و کارخانجات و ایستگاه های پمپ 
گاز طبیعــی فشــرده درخواســت می شــود با 
مشــارکت در طرح های کاهش پیک همکاری 
الزم را با عقد تفاهمنامه با مدیریت توزیع برق 

داشته باشند.

تبدیل 20 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف هوایی به کابل 

خود نگهدار در تویسرکان

پیگیــری تبدیــل 20 کیلومتر شــبکه فشــار 
ضعیف هوایی به کابل خود نگهدار در راستای 
کاهــش تلفات انــرژی از موارد تصویب شــده 
جلســه کاهش تلفات انــرژی مدیریت توزیع 

نیروی برق شهرستان تویسرکان بود.
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریــت توزیع 
نیروی بــرق شهرســتان تویســرکان، جلســه 
انــرژی شهرســتان  پیگیــری کاهــش تلفــات 
تویسرکان با حضور منصور ذاکری دبیر کمیته 
کاهش تلفات انرژی شرکت توزیع نیروی برق 

شهرستان تویسرکان برگزار شد.
در این جلســه ضمــن ارائه عملکرد ســال 
گذشــته که منجر به کاهش تلفات شهرستان 
به 9.7 درصد شــد، تبدیل 20 کیلومتر شــبکه 
فشــار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار نیز 

به تصویب رسید.
پیگیــری اجــرای طــرح GIS  در روســتاها، 
مختلــف  نقــاط  در  ولتــاژ  ضعــف  اصــاح 
غیر  انشعابات  جمع آوری  پیگیری  شهرســتان، 
مجــاز و معرفی عامان آن بــه مراجع قضایی، 
تجزیــه و تحلیــل عملکــرد مأموریــن قرائت، 
تعویض 700 دســتگاه کنتور تکفــاز معیوب و 
تبدیل 150 دســتگاه کنتور ســه فاز آنالوگ به 
دیجیتال، از مهمترین برنامه های سال جدید 
در مدیریــت توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان 
تویســرکان برای کاهش تلفات بود که در این 

جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

تقدیر از برادر شهید 
»کوششی بصیر« در توزیع 

برق رزن

در مراسمی از برادر شهید »کوششی بصیر« 
در مدیریت توزیع برق شهرســتان رزن تقدیر 

شد.
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریــت توزیع 
برق شهرســتان رزن، مازیار بالــی مقدم مدیر 
توزیــع بــرق رزن در مراســم تقدیــر از بــرادر 
شــهید »کوششــی بصیر« با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای انقاب اسامی گفت: زنده نگه 
داشتن سیره و راه پر افتخار شهداء، روح ایثار، 
مقاومت و ایستادگی را در جامعه احیا می کند.

وی عنوان کرد: در تمامی کشــورها کسانی 
که در دفــاع از میهن شــهید می شــوند دارای 
ارزش و احتــرام ویــژه ای هســتند و ایــن تنها 
مختص کشور ایران نیســت لیکن در کشور ما 
یک کشــور اســامی با فرهنگ ایثار و شهادت 

هستیم به طریق اولی تر شهدا احترام دارند.
مدیر توزیع برق شهرســتان رزن با اشاره به 
اینکه باید امانتدار آرمان شــهدا باشیم، افزود: 
امــروز جلوه های معنوی ایثار و شــهادت باید 
در فضــای جامعه تقویــت و نهادینه شــود و 
خیابان ها،کوچه ها و میادین ما به نام شــهدا 
مزین شــود و یــاد و نــام شــهیدان در اذهان 

مردم ما تا ابد زنده و جاودانه بماند.
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معاون سیاســی فرمانداری نهاونــد به همراه 
هیئت اندیشــه ورزان جوان با حضور در مدیریت 
توزیــع برق نهاوند از زحمات شــبانه روزی مدیر و 

سیم بانان این مدیریت تقدیر کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیع 
برق شهرســتان نهاوند، معاون سیاســی، امنیتی 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  رئیــس  فرمانــداری، 
اجتماعی نهاوند به همراه هیئت اندیشــه ورزان 
جــوان فرمانــداری این شهرســتان به مناســبت 
هفتــه کار و کارگر در مدیریــت توزیع برق نهاوند 

حضور یافتند.
مدیر توزیع برق نهاوند در این مراســم با ابراز 
خرســندی از حضور جوانان هیئت که اتاق فکری 
مســتعد برای پیشــبرد اهداف عالی و توسعه در 
اداره برق هســتند، گفــت: هیئت اندیشــه ورزان 
جــوان یکــی از بهتریــن فرصت ها بــرای مدیران 
است تا بتوانند با بهره گیری فکری از این ظرفیت 
و پتانسیل کارهای بزرگی در شهرستان رقم بزنند.
رضا شــیردره افــزود: بایــد قدردان اســتاندار 
همــدان بود که بــا ابتکار ایشــان این اتــاق فکر 
برگرفته از جوانان خوش فکر در کنار مدیران قرار 

گرفت.
مدیــر توزیع بــرق نهاونــد گفت: بــا همدلی 

موجــود در شهرســتان، حمایت هــای فرمانــدار 
و اســتفاده از اتــاق فکرجــوان امیدواریم شــاهد 

روزهای خوبی برای نهاوند باشیم.
معاون سیاسی امنیتی فرماندار نهاوند نیز در 
ادامه گفت: اعضا هیئت اندیشــه ورزان جوان به 
عنــوان بــازوان توانمند و اتاق فکــری فرماندار و 
تمامی مدیران شهرســتان در بحــث بحرن کرونا 
همراه مجموعــه مدیریتی شهرســتان بودند که 

نشان از دغدغه مندی این جوانان دارد.
جال وند خاطرنشــان کرد: با پیشنهاد هیئت 

اندیشــه ورزان و تاکید فرماندار تصمیم به تقدیر 
از مدیرانی که با بررســی هیئت به طور 100 درصد 
مــوارد بهداشــتی را رعایت کردند، گرفته شــد که 
امروز با توجه به گرامیداشــت هفته کارگر هیئت 
با حضــور در اولین مجموعه ضمــن اهداء لوح 
تقدیــر به مدیریــت از زحمات ســیم بانان نیز به 

نوبه خود تشکر می کنند.
حیــدری دبیــر هیئــت اندیشــه ورزان جــوان 
شهرستان نهاوند نیز ضمن تبریک هفته کارگر و 
تقدیر از مدیر و کارکنان جوان توزیع برق نهاوند 

بــرای اســتقبال از برنامه های هیئت بیــان کرد: 
هــدف از این دیدارها تقدیر از مدیرانی اســت که 
طبق مصوبه ســتاد مقابله با کرونا تمامی موارد 
یک سوم و دوســوم حضور کارمندان و نیز رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی را بــرای حفظ ســامت 
کارکنــان و مراجعین در اولویــت کاری خود قرار 

داده اند و بیشترین رضایت مندی را داشتند.
در پایان این مراسم با اهدای لوح و شاخه گل 
از زحمــات شــبانه روزی مدیر و ســیم بانان توزیع 

برق نهاوند تقدیر شد.

کبودراهنگ  شهرســتان  بــرق  توزیع  مدیر 
از تعمیــرات خطــوط شــبکه فشــار متوســط 
برقــدار بــه روش خط گرم برای نخســتین بار 
در شهرســتان کبودراهنگ خبر داد و گفت: با 
این روش قطع و وصل شــدن برق مشترکین 

کاهش می یابد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع بــرق 
همدانی  هایل  علی  کبودراهنگ،  شهرســتان 
از تعمیــرات خطــوط شــبکه فشــار متوســط 
برقــدار بــه روش خط گرم برای نخســتین بار 
در شهرســتان کبودراهنگ خبــر داد و اظهار 
داشــت: با این روش موجــب کاهش قطعی 
برق در زمان تعمیر خطوط شــبکه های فشار 

متوسط خواهیم بود.
وی افــزود: تعمیــرات بــه روش خــط گرم 
باعث کاهش اعمال خاموشی و قطع و وصل 
مشــترکین و افزایش عمر موثر دستگاه های 
اثرات  کاهــش  همچنین  و  مصرف کننــدگان 
نامطلــوب بــر روی کلیدها و کاهــش اثرات 
جبــران ناپذیر در روند تولیــد و عرضه برخی 

محصوالت مهم در سطح کان خواهد شد.
کبودراهنگ  شهرســتان  بــرق  توزیع  مدیر 
اضافه کرد: این روش یکی از روش های نوین 
برای تعمیرات شــبکه های توزیــع برق بدون 
قطع برق مشــترکین اســت تا با اســتفاده از 
مهارت خاص و تجهیزات پیشرفته و استادکار 

ماهر تعمیرات بدون خاموشی انجام شود.
وی ضمــن درخواســت از مشــترکین برای 

به مناسبت هفته کار و کارگر صورت گرفت؛

تقدیر هیئت اندیشه ورزان جوان از مدیر و سیم بانان توزیع برق نهاوند

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

انجام تعمیرات به روش خط گرم در توزیع برق کبودراهنگ
پرداخت قبض بــرق عنوان کرد: ایــن امر در 
خدمات دهی مطلوب تر و جلوگیری از قطعی 

برق کمک شایانی به این مدیریت می کند.
هائــل همدانــی رضایــت مشــترکین برق 
از  را  بــرق  توزیــع  شــبکه های  پایدارســازی  و 
مهمتریــن اهداف این عملیــات عنوان کرد و 
گفــت: در حــال حاضر این مدیریــت بیش از 

43 هزار مشترک برق دارد.
*اجرای طرح بــزرگ اصاح و بهینه ســازی 

شبکه های فرسوده توزیع برق در کبودراهنگ
وی از اجرای طرح بزرگ اصاح و بهینه سازی 
شــبکه های توزیع برق فرسوده در سطح شهر 
کبودراهنگ خبر داد و اظهار داشــت: تبدیل 
15 کیلومتر از سیم های مســی فرسوده شبکه 
فشــار ضعیــف هوایــی و تبدیل آن بــه کابل 
خودنگهدار بــا نصب و جایگزینــی 108 اصله 
پایه 9/400 سیمانی جدید، جمع آوری تیرهای 
چوبی و 24  اصله پایه 12/800 منطقه شهری 
و در برگرفتن 10 دســتگاه پست توزیع عمومی 

انجام خواهد شد.

کبودراهنــگ  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
هدف از اجــرای این طرح کاهــش تلفات در 
شــبکه های توزیع برق، تامیــن برق مطمئن 
شــاخص های  بهبــود  مشــترکین،  پایــدار  و 
قابلیت اطمینان شــبکه های توزیع برق بیان 
کرد و گفت: از دیگــر مزایای اجرای این طرح 

جلوگیــری از ســرقت تاسیســات و تجهیزات 
شــبکه های توزیع برق و کاهش چشمگیر آن 
و عدم نیــاز به شــاخه زنی درختــان در حوزه 
شــبکه های فشــار ضعیــف و بهبود ســیما و 
منظر شهری از بابت تاسیسات برق و مبلمان 

شهری است.
وی بــا بیــان اینکه ایــن طرح بــا اعتباری 
بالغ بر 15 هــزار میلیون ریــال انجام خواهد 
شــد، افزود: همــکاران ایــن مدیریــت تمام 
پروتکل های بهداشــتی و دســتورالعمل های 
حــوزه پیشــگیری مقابله بــا کرونــا در حین 
اجــرای پروژه های عمرانی را بــه دقت رعایت 

می کنند.
هائــل همدانی در پایان با اشــاره به اینکه 
بدهــی مشــترکین بــه مدیریت توزیــع برق 
کبودراهنگ بالغ بر 12 میلیارد و 898 میلیون 
تومان اســت، از مردم خواست با پرداخت به 
موقع بدهی بــرق مصرفی خود این مدیریت 

را در ارائه خدمات مطلوب یاری کنند.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان از جذب 28 میلیارد و 200 میلیون تومان 

اعتبار در شهرستان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، حجــت االســام فاحــی 
نماینده منتخب مردم همدان، فامنین و قهاوند 
در مجلس شــورای اســامی با حضور در شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان با مدیرعامل و 

معاونین این شرکت دیدار کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در این دیدار صمیمی با اشــاره به جذب 
13میلیــارد و 800 میلیون تومان اعتبــار در امور 
یک برق همدان اظهار داشــت: راه اندازی پســت 
ایــن  فیدرهــای  احــداث  و   6 همــدان  موبایــل 
پســت از جمله اقدامــات اجرایی بــود که باعث 
کم شــدن طول فیدرها در ســطح شــهر و بهبود 

ولتاژمشترکین در رینگ اول شد.
شــیرزاد جمشــیدی افــزود: با احداث پســت 
منطقــه عبدالرحیم قهاوند و افــزودن 3 فیدر به 
شبکه مشــکل ضعف ولتاژ و مشترکین جدید آن 

منطقه برای خرید انشعاب رفع شد.
وی بــا اشــاره به تأمیــن برق 3 هزار مشــترک 
جدید در امور برق همدان یک طی ســال گذشته 
عنوان کرد: ایجاد رینگ بین خطوط پســت های 
مختلــف در راســتای افزایش قابلیــت اطمینان 
شــبکه و مدیریت خاموشــی ها از دیگر اقدامات 

انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به تبدیل 10 کیلومتر سیم مسی 
بــه کابل خودنگهدار به منظــور مقاومت در برابر 
حوادث غیر مترقبه و شــرایط نامساعد جوی در 
حوزه امــور برق همــدان یک ادامــه داد: در این 

طرح 290 اصله تیر فرسوده نیز تعویض شد.

وی بــا بیان اینکه تشــکیل گروه های عملیاتی 
بــرای تعمیــر و نگهداری خطــوط و تجهیــزات از 
وظایف اصلی این شــرکت اســت، گفت: شرکت 
توزیــع نیروی بــرق اســتان همدان جــزء اولین 
شرکت هایی اســت که در مدیریت خاموشی ها و 
تعمیرات در زمینه هــای مختلف گام های موثری 

برداشته است.
جمشــیدی بــا اشــاره بــه تعویــض 700 مورد 
انشــعاب معیــوب در حــوزه امــور بــرق همدان 
یــک یــادآور شــد: بــا ســرمایه گذاری در حــوزه  
نیروگاه های خورشیدی نیز 3 نیروگاه 7 مگاواتی 
به ظرفیت تولید برق اســتان اضافه شده است و 
احــداث یک نیروگاه 7 مگاواتــی دیگر در منطقه 
عبدالرحیــم قهاوند در دســت پیگیری اســت که 

امید است امسال به نتیجه برسد.
وی در ادامه با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
در حــوزه امور برق همدان 2 و جذب 95 درصدی 
اعتبــارات در این امور عنوان کــرد: 14.5 میلیارد 
تومــان طــی ســال 98 بــرای اصــاح و توســعه 

شبکه ها در این حوزه هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان خارج شــدن فیدر ســد اکباتان از حالت 
بحرانــی، تامیــن بــرق شــهرک صنعتــی بوعلی 
)بنکداران(، ایمن ســازی و اصاح شبکه برق بازار 
همدان و تبدیل ســیم های مسی شبکه روستایی 
بــه کابــل خودنگهــدار به طــول 10 کیلومتــر را از 

اقدامات اجرایی امور برق همدان 2 برشمرد.
وی بــا اشــاره بــه تأمین بــرق 3 هــزار و 770 
مشترک جدید در این امور افزود: تعداد یک هزار 
و 45 کنتــور معیوب نیز در حوزه بــرق همدان 2، 

اصاح و تعویض شده است.
جمشــیدی تصریــح کــرد: در بحــث احــداث 
نیروگاه های خورشــیدی خانگی نیز به جد پیگیر 

هســتیم، چراکه عاوه بر تولید به ســطح درآمد 
اقشار مختلف کمک می کند.

وی ادامه داد: ســال گذشته با همکاری بسیج، 
کمیته امداد و بهزیســتی اســتان، 470 مشــترک 
بــرای احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی خانگی 
شناســایی شــد کــه بــه دلیــل عــدم تخصیص 

اعتبارات اجرایی نشد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کرد: شهرســتان فامنین از احداث 
این نیروگاه ها استقبال خوبی داشت که در حال 
حاضر ســرآمد احــداث نیروگاه های خورشــیدی 

خانگی است.
وی با بیان اینکه برق شهرستان همدان پایدار 
اســت، گفت: احداث دو پســت 63 کیلوولت نیز 

امسال در دست پیگیری داریم.
zzzبایــد zخورشــیدی zهــایzنیروگاه zایجــاد z

فرهنگzسازیzشود
نماینــده منتخــب مــردم همــدان، فامنین و 
قهاوند در مجلس شــورای اســامی نیز در ادامه 
با بیان اینکه برق، آب  و گاز مهم ترین احتیاجات 
شهروندان است که باید تامین شود، گفت: باید 
مشکات را از نزدیک بررسی و در کوتاه ترین زمان 

ممکن رسیدگی کرد.
اظهــار  فاحــی  حســین  حجت االســام 
داشــت: هدف از ایــن دیدارها پیگیــری نیازها و 
درخواســت های مردمــی اســت که به مــا انتقال 

داده شده تا در اسرع وقت پیگیری شود.
شهرســتان های  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
محروم اســتان، فامنیــن و قهاوند اســت، افزود: 

اگــر زیرســاخت های اصلی در این شهرســتان ها 
تامین شــود، مهاجرت معکوس صورت می گیرد 
و از مهاجــرت 20هــزار نفــر به شــهرها جلوگیری 

می شود.
نماینــده منتخــب مــردم همــدان، فامنین و 
قهاوند در مجلس شــورای اســامی عنــوان کرد: 
نگاه مــا در پیگیری پروژه ها باید اســتانی باشــد 
چراکه توســعه شهرستان ها توســعه استان را به 

دنبال دارد.
وی با اشــاره به شــعار ســال مبنی بر »جهش 
تولیــد« تصریــح کــرد: ایــن امــر کار مضاعف را 
می طلبــد بنابرایــن باید قوانین دســت و پا گیر 
را کنــار بگذاریم و با اقدامات اساســی در راســتای 

تحقق شعار سال گام برداریم.
فاحی با بیــان اینکه پروژه هایــی که هزینه بر 
بوده و اولویت ندارند باید کنار گذاشــته شــوند، 
گفــت: بحث ایجــاد نیروگاه های خورشــیدی نیز 

باید فرهنگ سازی شود.
وی با تأکید بــر تکمیل پروژه هــای نیمه تمام 
ابراز داشــت:  طرح  هادی روستایی 10 سال است 
که بازنگری نشده که این امر باید پیگیری شود و 
شرکت ها نیز آمادگی اجرای پروژه های زیرساختی 

را داشته باشند.
نماینــده منتخــب مــردم همــدان، فامنین و 
قهاوند در مجلس شورای اســامی با بیان اینکه 
در شــهر همــدان مقــدار و تعداد خاموشــی ها 
بســیار کم شده اســت، گفت: این مرهون تاش 
و همت مدیــران و کارکنــان شــرکت توزیع برق 

استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

جذب 28 میلیارد و 200 میلیون 
تومان اعتبار 
در شهرستان همدان


