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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان عنوان کرد 

وصول 102 درصدی توزیع 
برق همدان در اردیبهشت ماه 

امسال 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

طلب 120 میلیارد تومانی 
شرکت توزیع برق استان 

همدان از مشترکین

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان :

رویکرد جدید شرکت توزیع برق استان همدان 
حرکت شاخص محور است

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ اعالم کرد

جمع آوری 634 فقره برق غیرمجاز در کبودراهنگ

مدیر توزیع نیروی برق تویسرکان مطرح کرد

اجرای نیروگاه خورشیدی 60 مگاواتی در تویسرکان

مدیر توزیع نیروی برق  شهرستان مالیر خبر داد

طلب 32 میلیارد تومانی توزیع برق مالیر از 
مشترکین

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت
 توزیع برق استان همدان مطرح کرد

مشارکت 395 واحد صنعتی
 در  طرح های تشویقی    
مدیریت مصرف شرکت 

   توزیع برق همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفــت: از اردیبهشــت ماه ســال جاری 
بــا همــت همــکاران و کار جهادی بــدون قطع 
انشــعاب مشــترکین، وصــول 102 درصــدی را 

تجربه کردیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشیدی 
در جلســه کمیته تبیین اســتراتژی، خط مشی 
و راهبردهای شــرکت توزیع برق اســتان اظهار 
داشت: با توجه به شرایط کرونایی پیگیری های 
خوبــی در خصــوص برنامه های اجرایی شــرکت 

انجام شد.
وی با اشــاره به دیــدار با معاونیــن و مدیران 
وزارت نیــرو و توانیــر افزود: طی ایــن دیدارها 
دغدغه ها و مشــکالت جمع بندی شــده شرکت 
در قالــب 15 مــورد در بخش هــای مختلــف از 
قبیــل زیرســاختی، بهره بــرداری، توســعه ای، 
نرم افــزاری، نقلیــه، امکانات، مباحــث مالی و 
بدهی ها مطرح شــد. مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان تصریح کرد: استفاده 
از حوالــه ارزی، بحث تأمین برق مســاکن مهر، 
استفاده از تســهیالت بانکی و اعتبارات استانی 

و تأمین نیروگاه قابل حمل خورشــیدی به تعداد 
650 مــورد بــرای عشــایر اســتان نیــز از جمله 
مباحثی اســت که باید در دستورکار شرکت قرار 

گیرد.
وی با بیان اینکه در اسفند ماه 98 و فروردین 
امسال شــرایط خوبی در حوزه وصول مطالبات 
و درآمدها نداشــتیم، گفت: طــی دو ماه مذکور 
78 درصــد وصــول داشــتیم که نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته 10 درصد کاهش داشت. 
جمشــیدی ادامه داد: از اردیبهشــت ماه ســال 
جاری بــا همت همــکاران و کار جهــادی بدون 
قطع انشــعاب مشــترکین، وصول 102 درصدی 
را تجربــه کردیم که در دو شهرســتان این میزان 
پایین تر بود که امید اســت بــا همت واال به 100 

درصد برسند.
گذشــته  ســال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هزینه کردهای شــرکت از مبالــغ تخصیص یافته 
بیشــتر بود، گفت: با پیگیری های صورت گرفته 
مقرر شد بعد از ایام کرونا سقف پرداختی جاری 

شرکت اصالح شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان ابراز داشــت: توجه به زیرســاخت های 

بهره بــرداری از دیگــر موضوعاتی اســت که باید 
در دســتور کار قــرار گیرد و تجهیزات شــرکت از 
قبیــل خودروهــای اتفاقات عملیــات، باالبرها، 
تجهیزات عیب یابی و... برای بهره وری بیشــتر 

ارتقاء یافته و بروزرسانی شوند.
وی بــا تأکیــد بــر پیگیــری وصــول مطالبات 
عنــوان کرد: امید اســت بــا پیگیــری مدیران و 
بتوانیــم خدمات رســانی  همــکاری مشــترکین 

خوبی به مردم داشته باشیم.
جمشــیدی در ادامه بر شناسایی ریسک های 
شــرکت به ویــژه در بخش مالی و توجــه ویژه به 
بحث مدیریت زمان تأکید کرد و گفت: باید درک 
کاملی از چشــم انداز، اهداف و اســتراتژی های 
شــرکت صورت گیــرد تا برنامه محور و شــاخص 

محور حرکت کنیم.
وی بــا بیان اینکــه باید نقاط قــوت و ضعف و 
بهبود مشــخص شــود، اظهار داشت: با توجه به 
اقدامــات خوب و جهادی که در ســطح شــرکت 
صورت گرفته قطار توســعه شــرکت با شتاب در 
حال حرکت بوده و امید است همه مدیران برای 
توســعه بیشــتر در ایــن زمینه همراهــی الزم را 

داشته باشند. 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  همــدان  اســتان 
بــار  پیــک  کاهــش  بــرای  شــده  پیش بینــی 
بــه  پیــک  کنتــرل  برنامــه  گفــت:  تابســتان 
 خوبــی پیــش مــی رود و تفاهمنامه هــا در حال 
انجام اســت. وی افزود: در بحث تعمیرات خط 
گــرم، کنتــرل خاموشــی ها و کاهش تلفــات نیز 
برنامه های مدونی پیش بینی شده که امید است 
بــا پیگیری های مســتمر همکاران، پایان ســال 

نوید روزهای خوبی برای شرکت توزیع باشد.

جمشــیدی با تأکیــد بر توجه ویــژه به نیروی 
انســانی و بحــث آمــوزش در این حــوزه تصریح 
کرد: اولویت ما در شــرکت تأمین نیروی انسانی 

مجرب و متخصص است.
وی بــا اشــاره به تأکیــد مقام معظــم رهبری 
بر تحقق شــعار ســال مبنــی بر »جهــش تولید« 
عنوان کرد: جهش تولیــد یعنی جهش در زمان 
و پیگیری هــا، پاســخگویی، نظــارت و کنترل، 
ارتقــای ایمنی مردم و پیمانــکاران، بازدیدها و 
سرکشــی ها و ... کــه باید با ســرعت انجام گیرد 
تــا به تولید در اســتان از نظر زیرســاختی کمک 

شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان افزود: در حــوزه تحقیقات نیز شــرکت 
مصمــم اســت تــا از نتایــج پروژه هــا بــه خوبی 

استفاده کند.
و   ISO ممیــزی  انجــام  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
HSE توســط دفتــر تحول اداری بیان داشــت: 
دســتورالعمل های ابالغ شــده بایــد عملیاتی و 
اجرایی شود و هیچ دستورالعمل و آیین نامه ای 

بایگانی نشود.
جمشــیدی با بیان اینکه ساماندهی نیروهای 
شرکت های توزیع از دیگر اقدامات مهم در حال 
اجرا اســت، گفت: این امر ظرفیت خوبی اســت 
تــا همکارانی کــه دارای چارت هســتند با توجه 
به مواردی که در دســتورالعمل ها تأکید شــده، 

تبدیل وضعیت شوند.
علی احســان اشــرفی مدیــر دفتــر تحقیقات 
شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همــدان در 
ادامــه این جلســه بــه بیــان مفاد صورتجلســه 
 قبــل پرداخــت و بــه پیگیری های انجام شــده

 اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

وصول 102 درصدی توزیع برق همدان 
در اردیبهشت ماه امسال 

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار خبر داد

طلب 70 میلیارد ریالی توزیع برق بهار از مشترکین

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار با اشاره به طلب بیش از 70 
میلیارد ریالی توزیع برق بهار از مشــترکین گفت: بیشترین طلب این 

اداره در بخش مشترکین خانگی و عمومی است.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت  توزیع نیروی برق شهرســتان 
بهار، مازیار باللی مقدم  در جلسه وصول مطالبات با اشاره به شاخص 
های توزیع برق شهرستان اظهار داشــت: تکریم از مشترکان و آحاد 
مردم، ارتقاء شــاخص های تعریف شده شــرکت توزیع برق و تعامل با 

ادارات از شاخصهای اصلی این اداره است.
وی با اشاره به طلب 70 میلیارد ریالی توزیع برق بهار از مشترکین 
گفــت: باالترین درصد طلب این اداره در بخش های خانگی و عمومی 

است.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهار در ادامه خواستار پیگیری جدی 
وصول مطالبات در بخش ادارات شهرســتان شــد و گفت: باید پیگیر 

مطالبات شــرکت از ادارات شهرســتان باشــیم و با توجه به تعامالت 
خوبی که در بین مسئولین شهرستان و مدیریت توزیع برق بهار وجود 

دارد از این ظرفیت برای وصول مطالبات استفاده شود.
وی با بیان اینکه کاهش تلفات شهرستان 6.3 درصد است، گفت: 

از مهمترین رویکردهــای مدیریت برق شهرســتان، کاهش تلفات و 
کم کردن خاموشــی های با برنامه و بدون برنامه بوده و در این راســتا 
قدم های خوبی برداشته شده است تا ضمن رضایتمندی مشترکان و 

مردم به اهداف عالیه شرکت نیز برسیم.
باللی مقدم با اشاره به موضوع مدیریت مصرف در فصل تابستان و 
طرح های تشویقی دیده شده در این خصوص گفت: برای گذر از پیک 
ســال 99، از سوی شرکت توزیع برق اســتان همدان برای مشترکین 
کشاورزی که مصرف انرژی خود را از 15 خرداد تا 15 شهریور مدیریت 
کرده و از ساعت 13 لغایت 17 خاموش کنند برق رایگان در نظر گرفته 

شده است.
وی در پایان از کارکنان مدیریت توزیع خواســت تمام تالش خود 
را در رسیدن به اهداف شرکت از جمله  تأمین برق مطمئن و پایدار و 

رضایت مشترکین و ارباب رجوع صرف کنند.



3
ماهنامه داخلی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیستم  خرداد و تیر  1399  شماره 216

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان در پی درگذشت نماینده مردم بهار و کبودراهنگ
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان، مهندس شیرزاد جمشیدی رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان 
همــدان طی پیامی درگذشــت »عیســی جعفری«، 
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شــورای 

اسالمی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:
انا     هلل و انا الیه راجعون

ضایعه درگذشــت جنــاب آقای عیســی جعفری 
نماینــده فقید مردم شــریف بهــار و کبودراهنگ در 
مجلــس شــورای اســالمی که عمــر خــود را در راه 
خدمت به مردم ســپری نمود، به مردم شــریف بهار 

و کبودراهنــگ و خانواده داغدار آن عزیز ســفر کرده 
تسلیت عرض می نمایم.

بــرای آن مرحوم از درگاه ایزد منان عّلو درجات و 
برای بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت دارم.

جمشــیدی، رییس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان همدان

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان از هزینه کرد 15 میلیارد و 150 میلیون تومان 
در راســتای اجرای طرح های مقاوم سازی، بهسازی 
و توسعه شبکه روســتایی، روشنایی معابر و تعویض 
کنتورهای معیوب در شهرســتان های کبودراهنگ و 

بهار خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی در دیدار 
جعفری نماینده مردم شهرستان بهار و کبودراهنگ 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به عملکرد شرکت 
برق اســتان و کســب رتبه های برتر در شاخص های 
ارزیابــی اظهــار داشــت: در شهرســتان بهــار طی 
ســال گذشــته 2 میلیارد و 800 میلیون تومان برای 
طرح های بهســازی و توســعه شــبکه برق روستایی 

هزینه شده است.
وی با اشــار به هزینه کرد 160 میلیون تومان برای 
احداث شــبکه برق متقاضیان جدیــد افزود: نصب 
110 دســتگاه روشــنایی معابر جدید بــا 52 میلیون 
تومان اعتبار و تبدیل 327 کنتور آنالوگ به دیجیتال 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان از دیگر اقدامات 

انجام شده در شهرستان بهار است.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان عنــوان کــرد: در مجموع حــدود 7 میلیارد 
تومان برای توسعه زیرســاخت ها، جذب مشترکین 
جدیــد و توســعه روشــنایی معابر طی ســال 98 در 
شهرستان بهار هزینه شــده است. وی با بیان اینکه 
مــا در هر دو شهرســتان به نحو چشــمگیری بهبود 
شاخص داشــتیم، عنوان کرد: این شاخص ها شامل 
کاهش تلفات، کاهش خاموشــی، مدیریت مصرف، 

کاهش پیک بار، وصول مطالبات است.
جمشــیدی با اشاره به هزینه کرد 8 میلیارد و 150 
میلیون تومان در شهرســتان کبودراهنگ طی سال 
گذشته ابراز داشــت: از این اعتبار  7 میلیارد و 900 
میلیون تومان در راســتای طرح های مقاوم سازی، 

بهسازی و توسعه شبکه روستایی بود.
وی با بیان اینکه در بحث احداث شبکه متقاضیان 
جدید در شهرســتان کبودراهنگ طی سال گذشته 
169 میلیون تومان هزینه شــد، گفت: تعویض 170 
دستگاه چراغ روشنایی معابر برای بهینه سازی معابر 
بــا 50 میلیون تومان و تعویض کنتورهای معیوب به 
تعداد 360 دســتگاه کنتــور و تبدیل آنهــا به کنتور 
دیجیتال نیز با اعتبار یک میلیارد تومان انجام شد. 
وی ادامه داد: در شهرستان کبودراهنگ با توجه به 
گستردگی شــبکه توزیع، دفاتر برق روستایی نیز در 
منطقه دایر شده تا از تردد مردم به مرکز شهر کاسته 
شــود. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان افزود: شــرکت توزیــع نیروی بــرق، درآمد 
هزینه ای بوده و درآمد آن بر اســاس فروش انشعاب 
و انرژی تأمین می شــود که با توجه به شیوع بیماری 
کرونــا در این امر خلل وارد شــده و فــروش و وصول 

شرکت به طور چشمگیری کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه تالش شد تا با راه اندازی سامانه 
خوداظهاری قرائت کنتور مشترکین از راه دور انجام 
شود، افزود: متاســفانه درصد کمی از همشهریان از 

این امر استقبال کردند.
جمشــیدی با اشــاره به اینکه از اردیبهشــت ماه 
امسال وضعیت عادی شد و توانستیم به هدفگذاری 
برســیم، گفــت: بــا همــکاری مشــترکین و تــالش 

همکاران درصد وصول شــرکت در اردیبهشت ماه به 
102 درصد رسید.  

وی ادامــه داد: امیدواریم بــا حمایت نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی بتوانیم از اعتبارات 
بخــش گاز و نفــت و توازن بهره ببریــم و با تخصیص 
ایــن اعتبــارات و اعتبار شهرســتانی خدمات بهتر و 

مطلوب تری به مشترکین برق استان ارائه کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
ابــراز داشــت: جابجایی تیرهای برق در روســتاها و 
بحث فیدرهای چاه های کشاورزی از جمله مواردی 

اســت که با پیگیری نمایندگان مردم فشارهای وارد 
شده بر شرکت کمتر می شود.

   شرکت برق در سطح استان رضایت مردم 
را دارد

نماینده مردم شهرســتان کبودراهنــگ و بهار در 
مجلس شورای اســالمی نیز در ادامه ضمن تقدیر از 
مدیران و کارکنان شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان اظهار داشت: شرکت برق یکی از شرکت هایی 

است که در سطح استان رضایت مردم را دارد.
عیســی جعفری افــزود: کمتریــن گله مندی ها از 
شــرکت توزیع برق اســت که نشــان دهنــده تالش 
مدیــران و کارکنــان آن برای تأمیــن و پایداری برق 

استان است.
وی ادامــه داد: کســی کــه مســئولیتی در نظــام 
اسالمی برعهده می گیرد باید برای رضایت خداوندی 
و مردم قدم بردارد تا در روز قیامت شــرمنده شــهدا 
نباشد بنابراین تکریم ارباب رجوع باید در رأس امور 

همه ادارات باشد.   
نماینده مردم شهرســتان کبودراهنــگ و بهار در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نمایندگان مردم 
در مجلس دو وظیفه اساسی قانونگذاری و نظارت را 
دارند و همه باید دســت در دســت هم دهیم و برای 

حل مسائل و مشکالت مردم تالش کنیم.
وی با بیان اینکه هر اســتان یک آمایش سرزمین 
دارد که محورهای توســعه در آن دیده شــده است، 
گفــت: آمایــش ســرزمین باعث می شــود کــه همه 
اقدامات بر اســاس برنامه ریزی و بــه صورت اصولی 

اجرایی شود و خسارت ها کاهش یابد. 
جعفــری با اشــاره بــه اینکــه بایــد ظرفیت های 
توســعه ای برق نیز در آمایش ســرزمین دیده شود، 
یادآور شــد: مــا باید روســتاها را تقویت کنیــم تا از 

مهاجرت به شهرها جلوگیری شود.
   وصول 98 درصدی توزیع برق بهار

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار نیز در ادامه 
با بیان اینکه این شهرســتان در بحث کاهش تلفات 
رتبه اول شرکت را با 4.3 درصد دارد، گفت: در حوزه 
وصول مطالبات، 98 درصد وصول داشتیم که نشان 
از همراهی مردم دارد. حمید طهماســبی خو افزود: 
در شهرســتان بهار ســه نیروگاه از جملــه دو نیروگاه 
دیزلــی و یک نیروگاه خورشــیدی 100 مگاواتی آرد 
سینا فعال است که در زمان پیک بار به تولید استان 

کمک شــایانی می کنند. وی با بیان اینکه در صیانت 
از حقوق شهروندی نیز توزیع برق شهرستان بهار سه 
ســال پیاپی رتبه برتر شهرســتان را دارا بوده است، 
عنــوان کرد: با توجه به وجود چهار شــهرک صنعتی 
در این شهرستان که شامل 25 درصد صنعت استان 
می شود، تعامل با صنعتگران از اولویت های اصلی ما 
است. مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار تصریح 
کــرد: در بحث جذب اعتبــارات 95 درصد اعتبارات 
ســرمایه ای را جذب کردیــم و کمترین بدهــی را به 

پیمانکاران در سطح استان داریم.
وی تأکیــد کــرد: کمبــود نقدینگــی و جابجایی 
شــبکه های توزیع شــهری و روســتایی و هماهنگی 
متولیان کار از جمله مشکالتی است که با آنها مواجه 

هستیم.

  جذب 100 درصدی اعتبارات توسط توزیع 
برق کبودراهنگ

مدیــر توزیع نیروی برق شهرســتان کبودراهنگ 
نیــز با بیــان اینکه این مدیریت ســال گذشــته 100 
درصد اعتبــارات را جذب کرده اســت، گفت: توزیع 
برق کبودراهنگ طی ســال گذشــته موفق به کسب 
رتبه اول در حذف قبوض کاغذی و صیانت از حقوق 

شهروندی در شهرستان شد.
علــی هائــل همدانــی افــزود: در بحــث احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر نیز دو نیروگاه خورشــیدی 
7 مگاواتــی و یــک نیــروگاه CHP 6 مگاواتــی در 

شهرستان وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش نرخ خاموشی در شهرستان 
کبودراهنــگ، گفــت: تعمیرات خطوط بــرق نیز به 
صــورت خط گــرم انجام می شــود که بــدون اعمال 
خاموشی به مشــترک بوده که این امر نیازمند توجه 

بیشتر و بروزرسانی تجهیزات است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

هزینه کرد بیش از 15 میلیارد تومان برای اصالح و توسعه 
شبکه برق کبودراهنگ و بهار
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
بــا تأکید بر رضایت مردم،  تکریــم همکاران و تحقق 
شاخص های عملکردی شرکت گفت: رویکرد جدید 

شرکت حرکت شاخص محور است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان، آئیــن تکریم و معارفــه مدیر توزیع 
نیــروی برق شهرســتان بهار بــا حضــور مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، فرماندار 
شهرستان بهار و جمعی از معاونین و مدیران شرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد.
شیرزاد جمشــیدی در این مراسم اظهار داشت: 
شهرســتان بهار بــا توجه بــه شــرایط جغرافیایی و 
نزدیکی آن به مرکز استان همواره حائز اهمیت بوده و 
این توجه نیازمند تالش شبانه روزی است که بتوانیم 
مطالبات و خواسته های مردم را پاسخگو باشیم و به 

اهداف مورد نظر خود برسیم.
وی با تأکید بر رضایت مــردم،  تکریم همکاران و 
تحقق شاخص های عملکردی شرکت افزود: رویکرد 

جدید شرکت حرکت شاخص محور است.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همــدان تصریح کرد: در حوزه بهره برداری شــاخص 
نرخ خاموشــی، در حوزه مشــترکین شاخص وصول 
مطالبــات و فــروش انشــعابات، در حــوزه مدیریت 

مصرف شاخص کنترل پیک بار و مدیریت مصرف، در 
حوزه تلفات شاخص کاهش تلفات و فروش و تحویل 
انرژی، جمع آوری برق های غیرمجاز و بازرسی لوزام 
اندازه گیری از اهمیت باالیی برخوردار اســت که باید 

در راستای تحقق آنها گام برداریم.
وی بــا بیان اینکه در حوزه جذب اعتبار و از لحاظ 
بودجــه ای و نقدینگــی باید بــا برنامه ریزی هدفمند 
حرکت کنیــم، گفت: همه باید تالش ویژه داشــته و 
مشــکالت را مدیریــت کنیم تا خدماتی کــه به مردم 

ارائه می دهیم با مشکل مواجه نشود.
جمشــیدی بــا بیــان اینکــه در فروردیــن مــاه 
ســال جاری فقــط 40 درصد درآمدهــای ما محقق 
شــد، گفت: با تــالش کارکنان و همــکاری مردم در 
اردیبهشت ماه بحث وصول مطالبات افزایش داشت 

که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
ضمن تقدیر از زحمات آقای طهماسبی خو در مدت 
تصدی مدیریــت توزیع نیروی برق شهرســتان بهار 

با اشــاره به انتصاب آقای باللی مقدم به عنوان مدیر 
جدید تصریح کرد: یکی از اهداف ما در این تغییرات، 
جوانگرایــی در بخش مدیریتی اســت تــا تحرکی در 
واحدهای اجرایی تزریق کنیم و این امر در دستیابی 

به شاخص های مدنظر شرکت مؤثر باشد. 
وی با بیان اینکه هدف های ما ســخت اما دســت 
یافتنی اســت و این مهم نیاز به تالش بیشــتر دارد، 
عنــوان کــرد: عناوین زمانــی ارزش می یابنــد که ما 

خدمت صادقانه به مردم داشته باشیم.

  برق به عنوان ستون اصلی در حوزه اقتصاد 
و تولید نقش آفرین است

فرماندار شهرســتان بهار نیز در این جلسه با بیان 
اینکه بدون برق هیچ تولیدی اتفاق نمی افتاد، گفت: 
برق به عنوان ســتون اصلی در حوزه اقتصاد و تولید 

نقش آفرین است.
قنبری ضمن تقدیر از مشارکت خوب توزیع برق با 
فرمانداری بهار و با بیان اینکه امیدوارم این جابجایی 
مایه خیر و برکت باشــد، افزود: برق مهم است و باید 

نگاه ویژه ای به آن داشت.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات حمید 
طهماســبی خو، مازیــار باللی مقدم به عنــوان مدیر 

توزیع نیروی برق شهرستان بهار معرفی شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

رویکرد جدید شرکت توزیع برق استان همدان حرکت شاخص محور است 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان :

اصالح و بهینه سازی شبکه های فرسوده برق مالیر رضایتمندی مشترکین را به همراه داشت

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشاره 
به پروژ ه هــای اجرایی برق در شهرســتان مالیــر گفت: اصالح و 
بهینه سازی شــبکه های فرسوده شهرســتان از بزرگ ترین پروژه 

برق در مالیر بود که موجب رضایتمندی مشــترکین شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان، آئین تکریــم و معارفه مدیر توزیع بــرق مالیر با حضور 
مدیرعامــل توزیع نیروی برق اســتان همــدان، فرماندار مالیر و 

جمعی از معاونین و مدیران برق اســتان همدان برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان در این 
مراســم ضمن تقدیر از زحمات مهندس امیدی مدیر ســابق برق 
مالیــر اظهار داشــت: حمایت ها و تعامــل خوب فرمانــدار ویژه 
مالیر با مجموعه برق موجب ارتقای شاخص های عملکردی این 

شهرستان شده که جای تقدیر دارد.
شــیرزاد جمشــیدی با اشــاره بــه پروژ ه های اجرایــی برق در 
شهرســتان مالیر عنوان کرد: اصالح و بهینه ســازی شــبکه های 
فرسوده شهرســتان از بزرگ ترین پروژه های برق در مالیر بود که 

موجب رضایتمندی مشترکین شد.
وی بــا آرزوی موفقیت بــرای مهندس شــیردره، مدیر توزیع 

برق مالیر افزود: تمام پرســنل شرکت در راستای رونق و توسعه 
استان و شهرستان مالیر با تالش شبانه روزی گام برمی دارند.

  ضعف ولتاژ و مشــکالت برق مالیر تا حد قابل قبولی رفع شده 
است

فرماندار ویژه مالیر نیز در ادامه اظهار داشت: هزینه کرد 
30 میلیارد تومان در بحث توســعه شبکه برق مالیر در 15 
ســال گذشته بی ســابقه بوده که با صرف این مبلغ طی یک 
سال گذشته  ضعف ولتاژ و مشــکالت برق شهرستان مالیر 

تا حد قابل قبولی رفع شده است.
قدرت الــه ولــدی ضمــن تقدیــر از عملکــرد جهــادی و 
هماهنگی خــوب مجموعه برق تصریح کرد: این هماهنگی 
در راســتای انجام کارها باعث پیشــرفت و خدمتگزاری به 

مردم است.
وی بــا بیان اینکه مالیر با توجه به گســتردگی وســعت و 
جمعیــت بعد از همدان قــرار دارد، گفت: این شهرســتان 
در حوزه کشــاورزی، گلخانه ها، صنعت، دامداری نیازمند 

توجه ویژه است.

فرمانــدار ویــژه مالیر بــا بیان اینکــه شهرســتان مالیر 
ظرفیت پایلوت شــدن برای کمــک در بحران ها در جنوب 
اســتان را دارد، بــر آمادگــی مجموعه شهرســتان در این 

خصوص تأکید کرد.
در پایــان این مراســم ضمن تقدیــر از زحمــات فریبرز 
امیدی، رضا شیردره به عنوان قائم مقام مدیرعامل و مدیر 

توزیع برق شهرستان مالیر معرفی شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان از اجرای 
پروژه فیدرگیری kv 20 پست 63.20 کرفس خبر داد.

بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان، شــیرزاد جمشــیدی در بازدید از پســت کرفس اظهار 
داشــت: پروژه فیدرگیــری kv 20 پســت 63.20 کرفس در حال 

انجام است.
وی افــزود: این پروژه با هدف اصــالح کیفیت توان در منطقه 
کرفس شهرســتان درگزین و برای اصالح ولتاژ برق مشترکین در 

منطقه کرفس و سنقرآباد انجام می شود. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح کرد: 

تأمین برق گلخانه عمان و گاوداری شســتا و دیگر سرمایه گذاران 
در منطقه فوق نیز از دیگر اهداف اجرایی این پروژه است.  وی با 
بیــان اینکه با اجرای این پروژه ظرفیت پســت 63.20 رزن تا 10 
مگاوات آزاد می شود، گفت: با بهره برداری از این پروه تأمین برق 

متقاضیان شهرک صنعتی رزن نیز برطرف می شود.
جمشــیدی در پایان ضمن تقدیر از همــکاری مدیرعامل برق 
منطقــه ای، مدیر امور انتقال برق و فرماندار شهرســتان درگزین 
عنوان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان مد نظر دارد 
که خروجی های پســت کرفس را تا حد امکان از اعتبارات داخلی 

و استانی اجرا کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
 برق استان همدان خبر داد

اجرای پروژه 
فیدرگیری kv 20 پست کرفس
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان گفت: پیک اســتان تاکنون 4.5 درصد رشد 
داشــته است که سال گذشته این رقم یک درصد بود 
و انتظار ما این است که مشترکین در بخش صنایع و 

کشاورزی مدیریت مصرف داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 
همدان، شــیرزاد جمشــیدی در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه به مناسبت هفته صرفه جویی در برق 
اظهار داشــت: از اول تا هفتم تیر ماه با عنوان هفته 

صرفه جویی در آب و برق نامگذاری شده است.
وی بــا بیان اینکه پیک و اوج مصرف از 15 خرداد 
مــا آغاز می شــود، گفــت: در طول چند ســال اخیر 
افزایش بار در استان را داریم و از ابتدای تیر تا مرداد 

ماه اوج مصرف اتفاق می افتد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان افزود: در سال گذشته یک درصد رشد پیک 
داشتیم که از 687 مگاوات به 694 مگاوات در استان 

رسیدیم.
وی با بیان اینکه پنج تعرفه در بخش کشــاورزی، 
خانگی، تجــاری، عمومی و صنعتــی داریم، گفت: 
امســال حدود 8 هزار و 554 تفاهم نامه برای اجرای 
برنامه هــای پاســخگویی بار بــا مشــترکین در این 
تعرفه ها منعقد شــده اســت که از 15 خــرداد تا 15 
شــهریور ماه برای مدیریت پیک بار بــا ما همکاری 

می کنند.
جمشیدی با بیان اینکه در قالب این تفاهم نامه  ها 
از 167 مگاوات تاکنون حدود 57 مگاوات عملیاتی 
شده است، ابراز داشت: ما برای اولین بار در استان 

شاهد این میزان همکاری در تعرفه ها هستیم.
وی افــزود: انتظــار می رود مشــترکین در بخش 
خانگی حدود 10 درصد با ما همکاری داشته باشند 
کــه در این صورت حــدود ۲۰ درصــد از هزینه های 

مصرفی آنان کاهش می یابد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان در خصوص ســاعات پیک در استان تصریح 
کرد: ساعت پیک استانی و کشوری در روز از ساعت 
12 تا 17 و در شــب از ســاعت 20 تا 24 اســت و اگر 
مردم در این ساعات همکاری کنند و مصرف خود را 
پایین آورند از مزایا و پــاداش آن برخوردار خواهند 

بود.
وی با اشــاره بــه اینکه از 8 هزار و 554 مشــترکی 
کــه با مــا تفاهم نامه دارنــد بیشــترین تفاهم نامه ها 
در دو بخش صنعتی و کشــاورزی اســت، بیان کرد: 
ایســتگاه های CNG، مراکز اداری و تجاری نیز با ما 

تفاهم نامه امضا کرده اند.
جمشــیدی با بیــان اینکــه تاکیــد اســتاندار بر 
مدیریــت مصــرف بــرق در ادارات اســت، گفت: بر 
اســاس برنامه ریزی صورت گرفته در ســاعات پیک 
بار، ادارات نیز باید بار سرمایشــی خود را از ســاعت 
12 بــه بعد کاهش دهنــد و 10 درصــد صرفه جویی 
داشته باشند که این به صورت هفتگی توسط شرکت 
توزیع برق اســتان رصد می شــود و از ادارات همراه 
تقدیر شــده و به سازمان هایی که رعایت نکنند تذکر 

داده می شود.
وی بــا بیان اینکه مشــترکین خانگی مــا نیز باید 
الگــوی مصرف خــود را رعایــت کنند، تاکیــد کرد: 
مشــترکینی که از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه 

نسبت به ســال قبل کاهش داشــته باشند نسبت به 
میزانی که کاهش مصرف دارند مشمول تخفیف شده 

و بالفاصله در قبوض آنها اطالع رسانی می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان اضافه کرد: از مهر ماه ســال گذشــته قبوض 
کاغذی برق به طور کامل در استان حذف شد و فقط 
قرائــت انجام می شــود و از طریــق پیامک اطالعات 
کامل به مشــترکین ارائه می  شــود و مشــترکینی که 
اطالعات کامــل قبض خــود را می خواهند از طریق 

سایت قابل مشاهده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از 596 هــزار و 78 

مشترک خانگی ما، 573 هزار و 177 مشترک 
الگــوی مصرف خود را رعایــت کردند که از 
آنها تقدیر می شــود، گفــت: از این تعداد 
حدود 310 هزار و 645 مشــترک مشمول 
تخفیــف شــدند و 110 میلیــون تومان از 

شــرکت توانیر و شــرکت توزیــع برق 
پاداش تخفیف دریافت کردند.

خاطرنشان  جمشــیدی 
هزار   22 کرد: 

 901 و 

مشــترک پرمصرف در اســتان داریم کــه در مجموع 
حدود هفت درصد به مشــترکین عادی ما که الگوی 
مصرف خود را رعایت می  کنند نســبت به ســال 98 

افزوده شده است.
وی افــزود: مشــترکین پرمصــرف نیز عــالوه بر 
جریمه تابســتان باید حدود 16 درصد بیشتر از سایر 
مشــترکین پرداخت کنند و به عبارتی در مجموع 23 
درصد نسبت به ســال 98 بیشتر هزینه برق مصرفی 

پرداخت کنند.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان گفت: 81  مشــترک اداری طی سال گذشته 
در اســتان بــا ما همــکاری داشــتند کــه نتیجه آن 
صرفه جویــی یک مــگاوات بود و حــدود 48 میلیون 
تومــان در قبوض اداراتی که با ما همکاری داشــتند 

پاداش پرداخت شد.
وی ابراز داشت: در تعرفه تجاری نیز 54 مشترک 

استان سال گذشــته همکاری داشتند که برای آنان 
حــدود 26 میلیون تومــان تخفیف پــاداش در نظر 

گرفته شد.
جمشــیدی ادامــه داد: تعدادی از مشــترکان در 
اســتان مولد بــرق دارند، که در ســطح اســتان 60 
مشترک سال گذشــته از ابتدای تیر تا پایان شهریور 
مــاه با مــا همــکاری داشــتند و از مولــد اضطراری 
استفاده کردند و 235 میلیون تومان پاداش دریافت 

کردند.
وی ابراز داشت: سال گذشته در مجموع 3 میلیارد 
و 450 میلیــون تومــان بــه تمام 
پرداخت  پــاداش  مشــترکین 
کردیــم کــه از ایــن مبلــغ  2 
میلیارد و 500 میلیون تومان 
سهم کشــاورزان بود و بخش 
صنایــع 549 میلیون تومان 
برنامه های  در 

پاسخگویی بار پاداش دریافت کردند.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همــدان تصریح کرد: این موضوع نشــان می دهد که 
مردم پای کار بودند و در ســال گذشــته و در ساعات 

پیک بار برق استان کمک شایانی داشتند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 6 نیــروگاه 
خورشــیدی و 4 نیــروگاه CHP در اســتان داریــم، 
گفت: از سال گذشته مدیریت خوبی در صنعت برق 
کشــور برای کنترل پیک بار انجام شــده اســت و به 
استان ما نیز سهمیه داده شده که به صورت هفتگی 

اعالم  می شود.
جمشیدی با اشاره به اینکه الگوی مصرف ماهیانه 
ما در ماه هــای غیرگرم 200 کیلووات و در تابســتان 
300 کیلــووات اســت، خاطرنشــان کرد: اگــر مردم 
رعایت کنند بی شــک امســال را مانند سال گذشته 

بدون خاموشی سپری خواهیم کرد.

وی در خصــوص تلفات شــبکه ای گفــت: تلفات 
شــبکه ها و تاسیسات توزیع برق استان حدود 10.2 
درصد اســت که باید در پایان ســال تلفات استان را 

تک رقمی کنیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان ابراز داشت: پیک استان تاکنون 4.5 درصد 
رشد داشته است که سال گذشته این رقم یک درصد 
بــود و انتظــار ما این اســت که مشــترکین در بخش 

صنایع و کشاورزی مدیریت مصرف داشته باشند.
وی گفــت: در ســال 98 حدود 4.5 درصد رشــد 
فروش انرژی در ســطح استان داشــتیم و این رشد 
بیشتر در تعرفه صنعتی بوده است که نشان می دهد 
تولید در استان رونق یافته و 15 درصد از مصرف برق 

استان در بخش صنعت است.
جمشیدی افزود: وصول ما در سال گذشته حدود 
96.4 درصد بود که نســبت به ســال 97 کاهش 2.5 
درصدی داشتیم و این کاهش به دلیل شیوع ویروس 

کرونا در اول اسفند ماه سال 98 بود.
وی بــا بیــان اینکــه در پایــان ســال 98 بدهــی 
مشــترکین بــه شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همــدان حدود 110 میلیارد تومــان بود، گفت: به 
دلیل شیوع ویروس کرونا این مبلغ اکنون به 120 
میلیارد تومان افزایش یافته که بیشــترین بدهی 

مربوط به مشترکین خانگی و ادارات است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کرد: ســرانه مصــرف خانوارها در 
ســال 98 بــه یک هــزار و 896 کیلووات رســید که 
نســبت به ســال 97 حدود دو درصد رشــد داشته 

است.
وی با اشاره به اینکه امسال در توسعه تاسیسات، 
شبکه ها و ترانسفورماتورها نسبت به سال 97 حدود 
1.6 درصد رشد داشــتیم، گفت: انرژی تحویلی در 
ســال 98 حدود 4.6 درصد و فــروش انرژی ما 4.5 

درصد رشد داشت.
جمشــیدی با بیان اینکه شهرســتان فامنین  در 
احــداث نیروگاه های خورشــیدی خانگــی پیش رو 
اســت، ابراز داشــت: اســتفاده از این نیروگاه های 
5 کیلوواتی از 17 مشــترک در ســال گذشــته به 38 
مشترک رسیده که حدود 124 درصد رشد داشته ایم 

و از نظر ظرفیتی 112 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه آستانه پیک مجاز در این هفته 
662 مگاوات اســت، گفت: اگر میــزان مصرف از این 
پیک بیشتر شــود خاموشی در ســطح استان اتفاق 

می افتد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان با تأکید بر بحث وصول مطالبات ابراز داشت: 
هرچه مردم بتوانند در پرداخت به موقع قبوض با ما 
همکاری کنند خدمات ما به روزتر و بهتر خواهد بود 

و از خاموشی های ناخواسته جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه در ایام شــیوع ویروس کرونا برق 
هیچ مشترکی قطع نشــد، گفت: در این ایام پیامک 
اخطار برای بدهی قبل از کرونا به مشــترکین ارسال 

شد.
شــده  تــالش  داشــت:  ابــراز  جمشــیدی 
زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات الکترونیکی 
فراهم شــود و خدمات به صورت غیرحضوری انجام 
شود که در این راستا میز خدمت نیز راه اندازی شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

رشد 4.5 درصدی پیک بار برق استان همدان در شب
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مدیر توزیع بــرق شهرســتان کبودراهنگ گفت: 
از ابتدای ســال تاکنون 634 فقره بــرق غیر مجاز در 
شهرستان جمع آوری شده که از این تعداد 250 مورد 

به مراجع قضائیی معرفی شده است.
به گــزارش روابط عمومی توزیع برق شهرســتان 
کبودراهنــگ، علی هایل همدانی اظهار داشــت: در 
راستای پیشــبرد اهداف شــرکت توزیع و همچنین 
پیگیری کاهش تلفــات، این مدیریت بــا راه اندازی 
اکیپی از همکاران و با اســتفاده از تمــام ابزار و توان 
خویش بــه صورت مســتمر بــا متخلفین اســتفاده 
کنندگاه برق غیر مجاز طبــق ضوابط برخورد قانونی 

می کند. 
وی افزود: از ابتدای ســال تاکنون 634 فقره برق 
غیر مجاز در شهرســتان جمع آوری شــده که از این 
تعداد 250 مورد به مراجع قضائی معرفی شده است.
مدیر توزیع بــرق شهرســتان کبودراهنگ عنوان 
کرد: در تالش هســتیم تا نســبت به احداث شــبکه 
مورد نیاز متقاضیان در مناطق آلوده به برق غیر مجاز 

اقدام کنیم. 
وی گفــت: ایــن مدیریــت آمادگــی دارد تــا بــه 

متقاضیان جدید در صورت آماده بودن شــرایط فنی 
در کمترین زمان ممکن انشعاب واگذار کند.

بهینه ســازی  و  بزرگ اصالح  اجرای طرح   
شبکه های توزیع برق کبودراهنگ

هائل همدانی با اشاره به اجرای طرح بزرگ اصالح 
و بهینه سازی شبکه های توزیع برق فرسوده در سطح 
شهر کبودراهنگ اظهار داشــت: تبدیل 15 کیلومتر 
از سیم های مسی فرسوده شــبکه  های فشار ضعیف 
هوایــی و تبدیل آن بــه کابل خودنگهــدار با نصب و 
جایگزینــی 108 اصله پایه 9/400 ســیمانی جدید، 
جمــع آوری تیرهای چوبی و 24 اصلــه پایه 12/800 
منطقه شهری و در بر گرفتن 10 دستگاه پست توزیع 

عمومی انجام شده است.  
وی هــدف از اجرای طــرح را، کاهــش تلفات در 
شــبکه های توزیع برق و تامین برق مطمئن و پایدار 
مشــترکین عنوان کرد و گفت: این طــرح با اعتباری 

بالغ بر 15 میلیارد ریال انجام شده است. 
کبودراهنــگ  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 
و  بهداشــتی  پروتکل هــای  تمــام  داشــت:   ابــراز 

دستورالعمل های حوزه پیشگیری مقابله با کرونا در 
مدیریت توزیع برق توسط همکاران و در حین اجرای 

پروژه های عمرانی به دقت رعایت می شود.

 تعویض پایه های فرســوده فشــار ضعیف 
متوسط خط کوهین

هائــل همدانی از اجــرا و تعویــض 104 پایه پایه 
فرســوده فشــار ضعیف و متوســط در خط کوهین و 
علیصــدر بــه ارزش 4000 میلیــون ریال خبــر داد و 
اظهار داشــت: اجرای این تعویض بــرای پایداری و 
استحکام بخشی شبکه های برق و اجرای پدافند غیر 

عامل بوده است.
وی افزود: از ابتدای ســال قبل تاکنون تعداد 690 
کنتور برای متقاضیان انشــعاب برق نصب شده که با 
اضافه شــدن این تعــداد مجموع اشــتراک های برق 

شهرستان به 43 هزار مشترک رسیده است. 
مدیر توزیع برق کبودراهنگ خاطرنشان کرد: در 
پی بارندگی های اخیر این مدیریت با تشکیل کارگروه 
مقابله با بحران و ســاماندهی پرســنل بــه تعداد  15  
اکیپ و 8 دســتگاه خودرو ســبک و ســنگین نسبت 

بــه رفع معایــب اقدام و خاموشــی های پیــش آمده 
را در کمتریــن زمــان ممکن رفع کرده اســت. وی از 
شــهروندان خواســت تا خرابــی برق و خاموشــی ها 
در شهرســتان را بــه شــماره 121 واحــد اتفاقات و 
عملیــات اطــالع دهند. هائــل همدانی با اشــاره به 
اینکه مشترکین این شهرســتان بدهی برق مصرفی 
بالغ بر 12 میلیارد 898 میلیون تومان دارند، از مردم 
خواست با پرداخت به موقع بدهی برق مصرفی خود 

این مدیریت را در ارائه خدمات مطلوب یاری کنند.

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

جمع آوری 634 فقره برق غیرمجاز در کبودراهنگ 

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

برگزاری مانور پایش و کنترل مصرف برق ادارات 
در امور یک برق همدان

مدیر امور یک برق همدان از برگزاری مانور 
پایش و کنترل مصرف برق ادارات در امور یک 

برق همدان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی امور یــک برق 
همــدان، ذبیح الــه عواطف فاضلــی از اجرای 
مانــور پایش و کنترل مصــرف برق ادارات خبر 
داد و اظهار داشــت: در این مانــور دو اکیپ از 
امور یــک برق همدان از ادارات ســطح شــهر 
و  سرکشــی  اســتحفاظی  حــوزه  در  همــدان 
وضعیت سیســتم های سرمایشــی، روشــنایی 
و تجهیــزات آنهــا را بــا هدف کنترل اســتفاده 

صحیــح از منابع انرژی و پیک ســایی بررســی 
کردند.

وی افــزود: در ایــن سرکشــی ها اقدامــات 
خوب و قابــل مالحظه ای در برخــی از ادارات 
برای صرفه جویی در مصرف برق مشــاهده شد 

که جای تقدیر دارد. 
مدیــر امور یک بــرق همــدان تصریح کرد: 
همچنیــن به اداراتی کــه مدیریت مصرف برق 
را رعایــت نکــرده بودند، تذکر داده شــد و این 
ادارات متعهد شــدند همکاری هــای الزم را با 

توزیع نیروی برق داشته باشند.

در مدیریت توزیع نیروی برق بهار صورت گرفت

برگزاری نشست بررسی مسائل فنی اتصال نیروگاه توان شفق

بــا توجه بــه فرا رســیدن فصل گرمــا و نیاز به 
هماهنگی هــای بیشــتر در خصــوص تعامــل با 
نیروگاه هــای مقیاس کوچک، نشســتی با عنوان 
بررسی مســائل فنی اتصال نیروگاه توان شفق در 

مدیریت توزیع برق شهرستان بهار برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیع 
بــرق بهــار، مدیــر توزیع بــرق شهرســتان بهار 
در ایــن نشســت ضمن ارائــه توضیحــات فنی و 
دالیــل توجیهی برگــزاری این نشســت ها گفت: 
نیروگاه های مقیاس کوچک الزم اســت در مواقع 
پیــک با تمام توان نیروگاه نســبت به تولید اقدام 
کننــد و در ایــن بخش اگــر موانعی از ســوی این 

مدیریــت هســت اعالم شــود تــا در اســرع وقت 
رفــع شــوند. مازیــار باللــی مقــدم در خصوص 
هماهنگی های الزم و دوســویه برای برنامه ریزی 
خاموشــی های با برنامه و بــدون برنامه با نیروگاه 
گفت: خاموشی ها باید به نحوی برنامه ریزی شود 
تا ما بتوانیم جوابگوی مشــترکین در ناحیه تحت 

پوشش نیروگاه باشیم.
مدیر نیروگاه توان شــفق نیز در ادامه مســائل 
فنی به وجــود آمده در بحث کاهــش توان تولید 
را اعالم و مقرر شــد برای عبور از پیک سال طبق 
طــرح و اعالم شــرایط، تعهــدات مانــده نیروگاه 

توسط نمایندگان آن پیگیری و انجام شود.

آقایان امیرعلی ولدی خرم  از ستاد و مرتضی آذری مقدم
از مالیر نایل شدن شما را به افتخار بازنشستگی تبریك گفته و از خداوند آرزوی پیروزی و موفقیت شما را در تمام 

عرصه های زندگی خواستاریم.
بر این باوریم بازنشستگی 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.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

ستگان
نش تبریک هب باز



7
ماهنامه داخلی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیستم  خرداد و تیر  1399  شماره 216

مدیــر امــور دیســپاچینگ و فوریت هــای شــرکت توزیع برق 
اســتان همــدان گفت: پیــک مصرف برق اســتان تاکنــون بین 6 
تــا ۱۳ درصد افزایــش یافت. به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان، ایرج افشار اظهار داشت: رشد 
پیک مصــرف برق اســتان در فرودین امســال 456 مــگاوات بود 
 که در مقایســه با مصرف ۴۰۲ مگاواتی ســال گذشــته ۱۳ درصد
 افزایــش یافت.   وی عنوان کرد: در اردیبهشــت ماه امســال نیز 
پیک مصرف اســتان بــه 608 مگاوات رســید که نســبت به پیک 
 ســال گذشــته که مقــدار آن 574 مــگاوات بــوده، دارای 6 درصد 

رشد است.
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های شرکت توزیع برق استان 
همدان با اشــاره به گرم شــدن هوا در اســتان طــی دو هفته  اخیر 
افــزود: مصرف  برق در ماه  خــرداد از پیک مصرف 632 مگاوات به 
678 مگاوات رســیده که نشان از رشــد 7 درصدی در مصرف برق 
اســت. وی از کاهــش مصرف برق کشــاورزان در فصــل بهار خبر 
داد و گفت: با بارش های خوب امســال در اســتان نیاز کشــاورزان 
به اســتفاده از چاه هــای آب کاهش یافته و این امــر باعث کاهش 
14درصدی مصرف برق در این بخش شــده اســت. افشــار گفت: 
در دو ماهه ابتدای ســال در بخش خانگی به علــت در خانه بودن 
دانش آموزان و دانشــگاهیان به خاطر شیوع کرونا رشد مصرف 19 
درصدی برق را شاهد هســتیم. وی در پایان از مردم فهیم استان 
خواستار مدیریت مصرف برق در ساعات گرم روز شد و درخواست 
کرد برای اطالع از خاموشــی های با برنامــه و بی برنامه احتمالی با 
واحدهای فوریت های استان با شماره تلفن های 121 در بستر 240 

خط ارتباطی تماس برقرار کنند.

مدیر توزیع نیروی برق تویســرکان از پیگیــری اجرای پروژه 
نیروگاه خورشــیدی ۶۰ مگاواتی کشــور در ۸۰ هکتار از اراضی 

روستای »باقرآباد« خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق تویســرکان، رضا 
جلیلوند با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه کابل خودنگهدار 
در سه منطقه سیدشهاب، سرابی و اسالم آباد در دهه فجر سال 
گذشــته اظهار کرد: در این پــروژه ۲۰ کیلومتر کابل خودنگهدار 

جایگزین سیم هوایی می شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه طــرح  جایگزینی کابــل خودنگهدار 
در دســت اجراســت، کاهش تلفات برق، اصالح ضعــف ولتاژ، 
زیباســازی مبلمان شــهری، صرفــه جویی اقتصادی بــاال را از 

مزیت های اجرای این طرح عنوان کرد.
مدیر توزیع نیروی برق تویســرکان با بیان اینکه ســال ۹۷ با 
همکاری فرمانداری، بخشــداری و دهیاری هــا پروژه جابجایی 
شبکه برق ۲۶ روستا با اختصاص یک میلیارد تومان انجام شد، 
افزود: این اقدام پروژه موفقی بود و ســهم فرمانداری و شــرکت 
بــرق هر کدام به طور جداگانــه ۴۰۰ میلیون تومان و دهیاری ها   

۲۰۰میلیون تومان بوده است.
وی با اشــاره بــه اینکه جابجابی شــبکه برق روســتاها برای 

نخســتین بار در تویســرکان در قالب مانور یک روزه انجام شد، 
گفــت: همزمان با جابجایی شــبکه قدیمی برق در این طرح کار 
نوســازی و بهسازی شبکه هم انجام شد ضمن اینکه در تسهیل 

و تسریع اجرای طرح های بنیاد مسکن کمک شایانی می کند.
جلیلوند از اجرای پروژه جابجایی شــبکه و نوســازی برق در 
ســطح روستاهای شهرســتان در ســال جاری خبر داد و گفت: 

اعتبار الزم برای این پروژه اختصاص داده شــده و تیر برق مورد 
نیاز هم خریداری کردیم.

وی با اشــاره به پیگیــری ایجاد نیروگاه های خورشــیدی در 
ســطح شهرســتان ادامه داد: ایجــاد نیروگاه های خورشــیدی 
در مقیــاس کوچــک پنــج کیلــووات با همــکاری بهزیســتی و 
 کمیته امداد با هدف اشــتغالزایی و کســب درآمد در دستور کار 

قرار دارد. 
 مدیــر توزیع نیــروی برق تویســرکان از پرداخت ۵۰ میلیون 
تومان تســهیالت بــرای راه اندازی نیــروگاه خورشــیدی به هر 
خانــوار خبــر داد و اضافه کرد: تاکنــون ۳۰ مورد از بهزیســتی 
تویسرکان برای دریافت تسهیالت راه اندازی نیروگاه خورشیدی 

در مقیاس کوچک معرفی شده اند. 
وی با اشــاره به اینکه تاکنون دو نیروگاه خورشــیدی مقیاس 
کوچک در تویسرکان ایجاد شده است، یادآور شد: تضمین ۲۰ 

ساله خرید انرژی برق را در پروژه به متقاضیان داده ایم. 
جلیلونــد از پیگیــری اجرای پــروژه نیروگاه خورشــیدی ۶۰ 
مگاواتــی کشــور در ۸۰ هکتــار اراضــی روســتای باقرآبــاد در 
شهرســتان خبــر داد و اظهــار کــرد: ســرمایه گذار جدید برای 

سرمایه گذاری بر این پروژه اعالم آمادگی کرده است.

مدیر توزیع برق شهرستان فامنین از اجرای پروژه اصالح شبکه 
فشــار ضعیف شــهر فامنین و تبدیل 5 کیلومتر از شبکه مسی این 

شهرستان به کابل خودنگهدار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان فامنین، 
قاســم شــیخی جانی با اشــاره به اجرای پروژه اصالح شــبکه فشار 
ضعیف شــهر فامنین اظهار داشت: در این پروژه با اعتباری بالغ بر 
۳ میلیارد ریال، 5 کیلومتر ســیم مسی فرسوده به کابل خودنگهدار 

تبدیل شد.
وی با اشاره به اهداف و مزایای پروژه اصالح شبکه فشار ضعیف 
شــهر فامنین افــزود: در این پــروژه به تعداد ۳۳ اصلــه پایه چوبی 
فرســوده قرار گرفته در وســط معبر و همچنین رفع تجاوز به حریم 

تعویض می شود.
مدیر توزیع برق شهرســتان فامنین با بیان اینکه ۷۸ عدد جلوبر 
)براکت( برای رفع حریم نقاط مخاطره آمیز استفاده می شود، گفت: 
با توجه به افزایش سطح مقطع هادی های موجود و تبدیل به کابل 

اکثر نقاطی که دارای ضعف ولتاژ هستند، اصالح می شود.
وی زیباسازی مبلمان شهری، کاهش خاموشی ها و قطعی برق 
به دلیل استحکام باالی کابل خود نگهدار و عدم نیاز به شاخه زنی و 

قطع درختان را از مزایای این پروژه عنوان کرد.
شــیخی جانی یادآور شــد: از دیگر اهداف و مزایای اجرای این 
پــروژه جلوگیــری از خطر برق گرفتگــی اهالی شــهر در اثر اتصال 
هادی ها به درختان در فصول بارندگی و سرما و پیشگیری از سرقت 
شبکه، به خصوص در حاشیه شهر و جلوگیری از برق های غیر مجاز  

و آسیب به شبکه است.

مدیر توزیع برق تویسرکان خبر داد

اجرای نیروگاه خورشیدی 60 مگاواتی در تویسرکان

مدیر توزیع برق شهرستان فامنین خبر داد

تبدیل 5 کیلومتر از شبکه مسی 
شهرستان فامنین به کابل خودنگهدار

مدیرامور دیسپاچینگ و فوریت های شرکت توزیع برق 
استان همدان خبر داد

افزایش 13 درصدی  مصرف برق در استان همدان

دوره آموزشــی مبانــی، الزامات و مستندســازی سیســتم 
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر نظامنامه 
HSE-MS به همت دفتر آموزش شــرکت توزیع برق اســتان 

همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان، دوره آموزشــی مبانــی، الزامــات و مستندســازی 
سیستم مدیریت بهداشــت، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر 
نظامنامه HSE-MS به همت دفتر آموزش شرکت توزیع برق 

استان همدان برگزار شد.
این دوره آموزشــی با همــکاری مجتمع عالی آموزشــی و 
پژوهشــی غرب- دفتر همدان در تیر ماه سال جاری با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی اجرا شد.
در ایــن دوره که با حضور یکی از اســاتید مجرب کشــوری 
برگزار شــد، مدیر و کارشناســان دفتر ایمنــی، رئیس گروه و 
کارشــناس مدیریت بحــران و پدافند غیر عامل و مســئولین 
ایمنــی واحدهای اجرایی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان شرکت داشتند.

برگزاری دوره آموزشی مبانی و الزامات 
سیستم مدیریت بهداشت 

 و ایمنی شرکت توزیع برق استان همدان
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشــاره به 
طلــب 120 میلیارد تومانی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
از مشــترکین گفت: مانده بدهی شرکت از رشد 11 درصدی نسبت به 
ســال 97 برخوردار بوده که عمده آن در بخش ادارات و خانگی است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
شــیرزاد جمشــیدی در آئین تقدیر از کارگران و ایمن کاران نمونه این 
شــرکت با بیــان اینکه باور ایمنــی را باید به عنوان ســرلوحه کار قرار 
دهیم، اظهار داشــت: سال گذشــته با توجه به شرایط جوی حوادثی 
را در حوزه برون ســازمانی و درون ســازمانی داشــتیم کــه به خوبی 

مدیریت شد که جای تقدیر از همه همکاران را دارد.
وی بــا بیان اینکه ســرعت و حجم باالی کارهــا نباید موجب غفلت 
از ایمنــی شــود، افزود: حــوادث را نمی توان صفر کرد امــا به راحتی 

می توان با رعایت اصول ایمنی از وقوع آنها پیشــگیری کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکه 
انتظــار می رود بــاور ایمنی را در خود تقویت کنیم تا امســال را بدون 
حادثــه ســپری کنیم، با اشــاره به عملکرد شــرکت در شــاخص های 
مختلف گفت: ســال 98 تلفات برق اســتان به 10.2 درصد رســید که 
امید اســت با برنامه ریزی خوب انجام شــده تک رقمی شده و به 9.7 

درصد برسد.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته در بحث پیک بار یک درصد رشــد 
نســبت به ســال 97 داشــتیم، گفت: امســال با توجه به فرا رســیدن 
فصــل تابســتان و پیک گرما باید تالش ها را بیشــتر کنیم تــا با انعقاد 
تفاهمنامه هــا، اجــرای برنامه های پاســخگویی بار و جلب مشــارکت 

حداکثری مردم بدون خاموشــی از پیک تابستان 99 عبور کنیم.
جمشــیدی با بیان اینکه ســال 98 فروش انرژی مــا 3 هزار و 353 
میلیون کیلووات ســاعت بود که 4.5 درصد نســبت به ســال 97 رشد 
داشت، گفت: این رشد بیشتر در تعرفه صنعتی استان بود که افزایش 

تولید و اشتغال در استان را به همراه دارد.
وی ادامه داد: تعداد مشــترکین برق اســتان 757 هزار مشترک تا 
پایان ســال 98 است که نسبت به مدت مشــابه سال قبل آن 2 درصد 

رشــد داشته که بیشترین رشد در تعرفه صنعتی بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با بیان اینکه 
وصــول مطالبات شــرکت 96.4 درصد در ســال 98 بــود، این میزان 
نسبت به سال 97 کاهش داشته است که علت آن شیوع بیماری کرونا 
بــود که با وجود کاهش 2.5 درصدی، در ســطح کشــور رضایت بخش 

بود.
وی با اشــاره به طلب 120 میلیارد تومانی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان از مشــترکین عنوان کرد: مانده بدهی شرکت از رشد 
11 درصدی نســبت به ســال 97 برخوردار بوده که عمده آن در بخش 
ادارات و خانگــی اســت و امیدواریم با همکاری مشــترکین و افزایش 

وصول آن را کاهش دهیم.

جمشــیدی یادآور شــد: ســرانه مصرف خانگی ما از شاخص های 
مهم اســت کــه در حال حاضــر به یک هــزار و 896 کیلووات رســیده 
و نســبت به ســال 97 دو درصد رشــد داشته اســت که باید خود را به 

میانگین جهانی برسانیم.
وی با بیان اینکه ســال گذشته در تعداد و کیلومتر شبکه ها نیز 1.6 
درصد نسبت به سال 97 و در بخش روشنایی معابر حدود یک درصد 
رشد تاسیســات را داشــتیم، گفت: در حوزه فروش انرژی نیز شاهد 

4.5 درصد و در حوزه انرژی تحویلی 4.6 درصد رشــد بودیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشــاره به 
عملکرد خوب اســتان همــدان در حوزه انرژی های نــو و تجدیدپذیر 
عنوان کرد: تعداد نیروگاه های خورشــیدی استان در حال حاضر به 6 

نیروگاه و تعداد نیروگاه های CHP به 4 نیروگاه رســیده است.
وی ادامــه داد: تعداد نیروگاه های به ظرفیت انشــعاب ما از 17 به 
38 نیروگاه در ســال 98 رسید و در دو ماه اخیر نیز رشد قابل توجهی 
داشــته که حدود 124 درصد در تعداد و 112 درصد در ظرفیت رشــد 

داشتیم.
جمشــیدی با بیان اینکه نیروگاه های خورشیدی عالوه بر استفاده 
از انرژی پاک به ظرفیت تولید استان نیز کمک می کنند، تصریح کرد: 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان در این حوزه جزو سه شرکت 

برتر در کشور است.

  مدیرعامـل شــرکت توزیع نیـــــروی برق استان همدان خبـر داد

طلب 120 میلیارد تومانی شرکت تــــوزیع برق استان همدان از مشترکین
تقدیرات 

ابوذر صالحی، مدیــرکل دفتر روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت توانیر بابت مســاعی و 
تالش های انجام شــدخ در راستای برنامه  ریزی 
منسجم و برگزاری مطلوب برنامه های فرهنگی، 
آگاه ســازی و اطالع رســانی هفتــه صرفه جویی 
و مدیریــت مصــرف بــرق در هفتــه اول تیر ماه 
از مجموعــه شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان تقدیر کرد.

خبــــــر

مدیــر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع 
برق اســتان همدان گفت: مشترکانی که کمتر 
از پارســال مصــرف برق در تابســتان داشــته 
باشند تخفیف در بهای برق دریافت می کنند.

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، لیدا یوسفی اظهار 
داشــت: امسال برای تشــویق مردم به کاهش 
مصــرف برق از اول خــرداد تا پایان شــهریور 
به مشــترکانی که در مقایســه با مصرف مشابه 
پارســال کمتــر مصرف برق داشــته باشــند، 
اعمــال بهای بــرق آن ها با تخفیف محاســبه 

می شود.
ســال  گــرم  روز هــای  در  داد:  ادامــه  وی 
اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی مــورد 
مصرف قرار می گیرد و باعــث افزایش مصرف 

برق می شود.
مدیــر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع 
برق استان همدان با اشــاره به اینکه افزایش 
دمــای هوا، افزود: برنامه ریزی و اســتفاده از 
وســایل برقی در زمان مناسب می تواند باعث 

کاهش مصرف برق در استان شود.
وی با بیان اینکه ساعت اوج مصرف روز در 
استان همدان ســاعت ۱۲ تا ۱۶ و شب ها ۲۰ 
تا ۲۴ است، افزود: در ساعت های اوج مصرف 
مــردم باید از وســایل پرمصــرف ماننــد اتو، 

ظرفشویی، لباسشویی و... استفاده نکنند.
یوســفی با اشــاره به اینکه در این زمان ها 
بایــد از کولر آبی روی دور کنــد و کولر گازی را 
روی ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد تنظیم کنیم، 
بیــان کرد: در این روز ها مــردم توجه کنند که 
المپ های اضافی را خاموش و از روشنایی روز 

استفاده کنند.
بــا بیــان اینکــه از ادارات و بانک هــا  وی 
درخواســت می کنیم مدیریت مصرف داشــته 
باشند، ابراز داشت: امیدواریم روز های پیک 
مصرف را بدون قطعی برق پشت سر بگذاریم.
مدیــر دفتــر مدیریت بــرق شــرکت توزیع 
برق اســتان همدان افــزود: کولــر  را با توجه 
به ظرفیــت برودتی و مســاحت خانه انتخاب 
کنیــم. وی با اشــاره به ویژگی هــای یک کولر 
مناسب گفت: کولر متناســب با آب و هوایی، 
برچســب انرژی A، کانال کشــی کوتاه، عایق 
کاری کانال کولر در فضا های باز، نصب سایبان 
برای کولــر می تواند در کاهــش مصرف برق و 

بازدهی بیشتر موثر باشد.
یوســفی افزود: مبلغ تخفیف برابر با میزان 
کاهش برق هر مشــترک در مقایسه با پارسال 

در مبلغ 56 تومان است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق استان همدان خبر داد

تخفیف بهای برق برای
مشترکان کم مصرف همدانی
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اصالح 1005 مورد نقاط حادثه خیز در حوزه شبکه های برق استان 
همدان

مدیر دفتر ایمنی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان نیز در این 
مراســم ضمن پاسداشــت مقام واالی کارگران اظهار داشــت: مقام معظم 
رهبری امســال را با عنوان ســال »جهــش تولید« نامگــذاری کردند که در 
راســتای تحقق این مهم نیروی مولد و تولیدکننده مــا، کارگران در بخش 

تولید و خدمات پیش قراول هستند.
امیرحســین لطفی با اشاره به فعالیت های دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان طی ســال گذشته اظهار داشت: 
 ،HSE-MS تدوین برنامــه عملیاتی ایمنی، پیاده ســازی نظــام مدیریت
برگــزاری جلســات کمیته های حفاظت فنی و بهداشــت، آمــوزش ایمنی 
پیمانــکاران و اجــرای 5S خودروهای اتفاقات عملیــات و... از جمله این 

اقدامات شاخص بوده است.
وی بــا بیان اینکــه مامویت ما توزیع بــرق مطمئن و پایــدار برای انواع 
مصارف و چشــم انداز ما در افق 1404 بکارگیــری جدیدترین فناوری ها و 
کســب اولین رتبه ها در سطح کشور اســت، گفت: اخذ گواهی نامه HSE از 

دیگر اقدامات شاخص بود که در سال 98 انجام شد.
مدیر دفتر ایمنی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشــاره به 
برگزاری جلســات ایمنی عنوان کرد: حاصل این جلســات 98 مصوبه بوده 

که تمام آنها در دست اقدام و یا اجرایی شده است.

لطفی ابراز داشــت: کنترل ایمنی سیســتم ارت شبکه ها و تجهیزات نیز 
با جایگزینی ارت تســمه ای با ارت ســیمی و اندازه گیری مقاومت زمین به 

صورت کامل بر اساس برنامه عملیاتی انجام شده است. 
 ،GPS به گفته وی کنترل و پیگیری ســرعت خودروهــای نقلیه با نصب
کنترل و بازدید از گروه های عملیاتی و ایجاد انگیزش در همکاران با صدور 
کارت سبز برای آنان که 425 مورد تشویقی و 57 مورد تنبیه صورت گرفت، 

از دیگر فعالیت ها بوده است.
مدیــر دفتــر ایمنی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشــاره 
به ترویــج و توســعه فرهنگ ایمنــی کارکنــان، پیمانکاران، مشــترکین و 
شــهروندان عنوان کرد: در این راســتا تهیه و توزیع بروشــور در مصالهای 
نماز جمعه و مســاجد اســتان، توزیع کتاب در ســطح مــدارس، برگزاری 
مســابقات فرهنگی، انتشــار تیزرهای تبلیغاتی، نشست با دهیاران، تولید 
و پخش انیمیشــن های آموزشــی خطرات برق گرفتگــی و ضرورت رعایت 

ایمنی از صدا و سیما و... انجام شد.

نصب 20 هزار تابلو هشدار خطر برق گرفتگی بر روی پایه های برق 
وی از نصب 20 هزار تابلو هشدار خطر برق گرفتگی بر روی پایه های برق 
فشــار ضعیف و فشار متوسط طی سال گذشته خبر داد و گفت: رنگ آمیزی 
پایه های برق در مناطق آلوده به خطر ســرقت انرژی و تاسیسات به منظور 
هشــدار خطر برق گرفتگی، اســتفاده از رباط پرچم زن بــرای خودروهای 
باالبــر و ســاماندهی وضعیــت شــبکه های بــرق بازارهای ســنتی از دیگر 

اقدامات بود.
لطفی با اشــاره به شناسایی نقاط حادثه خیز در شــبکه های توزیع برق 
استان ابراز داشت: طی سال گذشته یک هزار و 5 مورد از این نقاط اصالح 

شد.
وی ابــراز داشــت: برگزاری دوره آموزشــی فــن ورز شــبکه های هوایی 
بــه مدت 139 ســاعت و دوره ایمنــی در برق به مدت 50 ســاعت با حضور 

سیمبانان برگزار شد.
مدیــر دفتر ایمنی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان اخذ بیمه 
مســئولیت و تعهد محضری از تمــام کارکنان و مدیران عامل شــرکت های 
پیمانــکاری مبنــی بــر رعایــت قوانیــن و مقــررات ایمنی و مکلــف کردن 
پیمانکاران به اخــذ گواهی تائید صالحیت ایمنــی از اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی اســتان را از دیگر فعالیت های دفتر ایمنی شرکت برشمرد.
وی با اشــاره به شیوع بیماری کرونا اظهار داشت: در این راستا نیز ستاد 
پیشــگیری از ویروس کرونا به سرعت تشکیل شــد و مصوبات بسیار خوبی 
داشــت که طی آن اقدامات گســترده ای در راســتای پیشــگیری از شیوع 

بیماری کرونا ویروس انجام گرفته و همچنان نیز ادامه دارد.
در پایــان این مراســم از مدیریت توزیع برق شهرســتان بهــار به عنوان 
مدیر نمونه و 54 کارگر، سیمبان، کارشناس و پیمانکار نمونه شرکت توزیع 

نیروی برق استان همدان در سال 98 تقدیر شد.

  مدیرعامـل شــرکت توزیع نیـــــروی برق استان همدان خبـر داد

طلب 120 میلیارد تومانی شرکت تــــوزیع برق استان همدان از مشترکین
خبــــر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با اشــاره به ورود به پیک بار تابســتان 
گفت: مدیریت مصرف و اقدامات پیک ســایی 
از  بــار  پاســخگویی  برنامه هــای  اجــرای  و 

اولویت های این شرکت است.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان همــدان، آئیــن تکریم و 
معارفــه مدیر توزیــع نیروی برق شهرســتان 
رزن با حضور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، فرماندار شهرســتان 
رزن و جمعــی از معاونیــن و مدیران شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان برگزار شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات 
آقــای باللی مقــدم و بــا آرزوی موفقیت برای 
آقای صفری در پســت جدید اظهار داشــت: 
پیگیری مســتمر و مــداوم مدیــران در انجام 
امورات محوله و ارســال نتایــج و بازخورد آن 
کمــک بزرگی در رفــع مشــکالت احتمالی به 

دنبال خواهد داشت.
شــیرزاد جمشــیدی با بیان اینکــه ارتقاء 
شــاخص ها باید در اولویت باشــد، افــزود: با 
توجه به ظرفیتی که در شهرســتان رزن وجود 
دارد آمار و ارقام ارســالی به استان قابل قبول 

و مورد رضایت بوده است. 
زمــان  مــدت  کاهــش  داد:  ادامــه  وی 
خاموشی ها، افزایش وصول مطالبات، کاهش 
تلفات و تســریع در ارائه خدمات از مهمترین 
اهــداف شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 

همدان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با اشــاره به ورود به پیک بار تابســتان 
عنــوان کــرد: مدیریــت مصــرف و اقدامــات 
پیک سایی و اجرای برنامه های پاسخگویی بار 
از اولویت های این شــرکت است. وی تصریح 
کــرد: انتظار می رود همــکاران ما در مدیریت 
توزیع برق شهرســتان رزن با تعامل و همدلی 
با مدیریــت جدید در راســتای ارتقاء ســطح 
خدمات به مردم کوشــا باشند. رضا سالمتی، 
فرماندار رزن نیز در این مراســم ضمن تقدیر 
از مدیر ســابق توزیع برق رزن اظهار داشــت: 
توزیع نیروی برق شهرســتان در بحث تکریم 
اربــاب رجوع اقدامــات ارزنــده ای در کارنامه 

خود دارد.
ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از  در پایــان 
زحمات مازیــار باللی مقدم، عباس صفری به 
 عنوان سرپرســت توزیع برق شهرســتان رزن 

معرفی شد.

مدیر عامل شرکت نیرو برق استان همدان:

مدیریت مصرف و پیک سایی 
از اولویت های شرکت توزیع 

برق استان همدان است
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توزیع برشورهای آموزشی و مدیریت مصرف برق در مساجد 
استان همدان

امور یک- به همت امور یک برق همدان به مناســبت هفته مدیریت مصرف برق، بروشور های 
آموزشی مدیریت مصرف انرژی در مساجد استان همدان توزیع شد.

هدف از این اقدام باال بردن ســطح آگاهی مــردم در خصوص کنترل و مدیریت صحیح مصرف 
برق و پیک سایی بود.

مأمورین قرائت کنتور امور یک برق همدان آزمایش کرونا دادند
امور یک - با توجه به شــیوع بیماری کرونا و ضرورت مقابله با آن، پرســنل حوزه قرائت کنتور 

آزمایش امور یک برق همدان آزمایش کرونا دادند.
ایــن امر طــی هفته جاری با هماهنگی صورت گرفته با آزمایشــگاه دی در راســتای تســت و 

آزمایش کرونا از پرسنل و بررسی سالمت جسمی آنان انجام شد.

جشن دهه کرامت در امور یک برق همدان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی امور یک برق همدان، به مناســبت دهه کرامت، مراسم جشن میالد 
امام رضا)ع( در امور امور یک برق همدان برگزار شــد و حجت االســالم شاکری امام جماعت این 

امور در این مراسم به بیان منزلت و بزرگی این دهه و فضایل آن پرداخت.

همــــــدان

مانور پایش و کنترل مصرف ادارات در کبودراهنگ انجام شد
کبودراهنگ- مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ با اشاره به اجرای  مانور پایش و کنترل 
مصرف برق ادارات در شهرســتان کبودراهنگ به مناســبت هفته مدیریت مصرف برق گفت: در 
حــال حاضر نیمی از ارگان های حیاتی، حســاس، مهــم و ضروری شهرســتان دارای مولدهای 

اضطراری هستند که می تواند در مواقع بحرانی راهگشا باشد.

کبودراهنگ

سرکشی معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
از برق اسدآباد

اسدآباد- نورالدین مرادی عاشــور مدیر توزیع برق شهرستان اسدآباد طی جلسه ای با حضور 
معاون مهندسی و مدیر دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در خصوص بررسی و 

رفع مشکالت پروژه های جاری پیشنهاد و راهکارهایی برای اجرای پروژه های آینده ارائه کرد.
همچنین دســتورالعمل هایی برای برداشت اطالعات شبکه های روستایی و ورود اطالعات در 

سامانه GIS طی صورتجلسه ای تنظیم شد.

دیدار صمیمی مدیر برق اسدآباد با فرمانده سپاه ناحیه این 
شهرستان

اســدآباد- فرمانده ســپاه ناحیه اســدآباد با حضور در مدیریت توزیع برق اسدآباد در راستای 
اســتفاده از ظرفیت بســیجیان برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بــرق در ادارات و نهادهای 

دولتی و غیر دولتی و روستاها تأکید و اعالم آمادگی کرد.

اسد آباد

همدان - نشست آموزشی مدیریت مصرف با دهیاران

همدان - افتتاح مرکز پایش فهام بصورت ویدئو کنفرانس

همدان - بازدید مدیران صنعت آب و برق از کارگاه تولید ماسک

همدان - بازدید مدیرعامل از آماده سازی نمازخانه جدید ستاد

همدان - بازدید مدیرعامل از پارک علم و فناوری همدان - توزیع بروشور مدیریت مصرف در مساجد
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نشست آموزشی دهیاران شهرستان فامنین
فامنین- نشست آموزشی دهیاران شهرستان فامنین به مناسبت هفته صرفه جویی و مدیریت 

مصرف برق در توزیع برق شهرستان فامنین برگزار شد.
سیدقاســم شــیخی جانی، مدیر توزیع برق فامنین در این جلسه در خصوص نقش دهیاری ها 
در ترویــج فرهنگ مدیریت مصرف برق و همچنین همکاری کشــاورزان برای قطع برق در پیک 
بار تابســتان و وصول مطالبات و ... توضیحاتی ارائه کرد و در پایان به پرســش و درخواست های 

دهیاران در زمینه جابجایی شبکه معابر، روشنایی معابر و ... پاسخ داد.

جلسه هماهنگی توزیع برق و شهرداری فامنین
فامنین- جلسه هماهنگی مدیر توزیع برق با شهرداری فامنین به مناسبت هفته صرفه جویی و 

مدیریت مصرف برق در راستای کاهش پیک برق شهرستان و وصول مطالبات برگزار شد.
در این جلسه حاضرین پیرامون موارد فوق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ممیزی سیستم فرم ها و مدارک سازمانی توزیع برق فامنین
فامنین- مدیر دفتر تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با حضور در مدیریت 
توزیع برق شهرســتان فامنین با ممیزی سیســتم فرم ها و مدارک سازمانی، مدارک و مستندات 

این مدیریت را مورد  بررسی قرار داد.

بازدید فرماندار و مدیر برق فامنین از روستاهای سیل زده
فامنین- شــماعی فرماندار فامنین به همراه شــیخی جانی  مدیر توزیع برق و  خســروی مدیر 
بنیاد مســکن شهرســتان فامنین از واحدهای آسیب دیده از ســیل فروردین ماه ۹۸ روستاهای 

وزندان، صادقلو، قلعه جوق و راستگویان بازدید کردند.
شــیخی جانی مدیــر توزیع بــرق فامنین در این بازدید اظهار داشــت: توزیع برق شهرســتان 
فامنین برای اصالح شــبکه فشــار متوســط، فشــار ضعیف و ترانسفورماتور روســتاهای مذکور 
اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال  هزینه کرده و شــبکه های آسیب دیده از سیل در مسیر حریم 

رودخانه ها اصالح و به بهره برداری رسیده است.

برگزاری جلسه ایمنی مدیریت توزیع برق فامنین
فامنین- جلســه ایمنی در خرداد ماه سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی در محوطه اداره برق فامنین برگزار شد.
شیخی جانی مدیر توزیع برق فامنین در این جلسه ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح 
خرمشــهر در خصوص رعایت اصول ایمنی )چهار عمل اصلی( و پیشگیری از حوادث احتمالی و 

بهداشت فردی با توجه به شیوع بیماری کرونا مطالبی را بیان کرد.

فامنیــــــــن

همدان - تقدیر از اپراتور نمونه

همدان - بازدید مدیرعامل از مرکز دیسپاچینگ

فامنین - جلسه کاهش تلفات و وصول مطالبات

فامنین - دیدار مدیر توزیع برق با شهردار فامنین

اجرای مانور پایش کنترل مصرف برق ادارات در رزن
رزن- به مناسبت هفته صرفه جویی و مدیریت مصرف مانور پایش و کنترل مصرف برق ادارات 
شهرستان با همکاری مسئول پایگاه های مقاومت ادارات رزن انجام شد و از وضعیت مصرف برق 

در ادارات بازدید به عمل آمد.

تجلیل از کارکنان نمونه توزیع برق رزن در مراسم روز کارگر
رزن- طی مراســمی که به مناسبت روز صنعت برق در ســالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان برگزار شــد از کارکنان این مدیریت، رامین نعمتی به عنــوان برقکار نمونه، 
علیرضا حبیبی به عنوان مامور قرائت نمونه و عباس شعبانی به عنوان راننده نمونه تجلیل شد.

دیدار مسئول پایگاه های مقاومت ادارات با مدیر برق رزن
رزن- هادی نصیری مســئول بســیج مهندســین و محسن هادی ذاکر مســئول پایگاه های 
مقاومت ادارات شهرســتان رزن به همراه کارکنان امور انتقال با صفری مدیر توزیع برق رزن 

کردند. دیدار 

برپایی نمایشگاه عکس به مناسبت سوم خرداد
 در توزیع برق رزن

رزن- کارکنان توزیع برق رزن به مناســبت فرا رســیدن ســوم خرداد، روز فتح خرمشهر و روز 
مقاومت وایثار با برپایی نمایشــگاه عکس از آثار شــهیدان و ایجاد ســنگر یاد و خاطره این روز را 

گرامی داشتند.

تقدیر از روابط عمومی برق رزن در فرمانداری
رزن- طی مراســمی به مناســبت روز روابط عمومی و ارتباطات در فرمانــداری رزن از پیمان 
جهانبانی مســئول روابط عمومی توزیع برق شهرســتان رزن با اهداء لوح بابت تعامل با اصحاب 

رسانه و اطالع  رسانی های صورت گرفته توسط فرماندار رزن تقدیر شد.

رزن فامنیـــــن

رزن  -مانور پایش ادارات
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کاورینگ فیدر فشار متوسط خط زرین دشت نهاوند 
با حضور 10 اکیپ عملیاتی

نهاونــد- مدیر توزیــع نیروی بــرق نهاوند از انجام ســرویس، تعمیــر و کاورینگ فیدر فشــار 
متوســط خــط زرین دشــت شهرســتان نهاونــد خبــر داد و اظهار داشــت: با هــدف تامین برق 
مطمئــن و پایــدار مشــترکین منطقــه زرین دشــت و بهبــود شــاخص های قابلیــت اطمینان، 
عملیــات کاورزنــی بــا حضــور 10 اکیــپ عملیاتی انجام شــد.  رضــا شــیردره افزود: بــا انجام 
 عملیــات کاورزنــی بخــش عمــده ای از اتصالی هــای ناخواســته و گــذرای  فیدر مذکــور از بین 

خواهد رفت.

تجلیل فرمانده بسیج ادارات استان همدان از مدیر توزیع برق 
نهاوند

نهاوند- جلســه شورای همفکری بســج کارمندی نهاوند با حضور فرمانده بسیج ادارات استان 
همدان، فرمانده سپاه ناحیه نهاوند، فرمانده بسیج کارمندی شهرستان و فرماندهان پایگاه های 

بسیج ادارات شهرستان نهاوند به میزبانی مدیریت توزیع برق شهرستان نهاوند برگزار شد.
امیری، فرمانده بســیج ادارات اســتان همدان در این نشســت به پاس همــکاری، زحمات و 
پیگیری های مهندس رضا شیردره مدیر توزیع برق نهاوند در راستای خدمت به مردم شهرستان 
و ایجاد رضایت مندی از عملکرد مجموعه توزیع برق نهاوند با اهداء تندیس تمثال شــهید »حاج 

حسین همدانی« تجلیل کرد.

برگزاری مانور پایش وکنترل مصرف برق ادارات در نهاوند
نهاوند- به مناســبت هفته مدیریــت مصرف برق مانور پایش وکنترل مصرف برق ادارات در 

برگزار شد. نهاوند 
در این مانور کارشناســان مدیریت مصرف توزیع برق نهاوند به همراه فرمانده حوزه بســیج 
کارمندی این شهرســتان با مراجعه به ادارات ســطح شــهر روش های کنتــرل مصرف برق در 

محیط های ادارای را به مدیران آموزش دادند.

نهاونـــــد

اطالع رسانی طرح های مدیریت بار در شهرستان تویسرکان
تویســرکان- بنرهای اطالع رسانی طرح های مدیریت بار در راستای جلب مشارکت مشترکین 
توسط روابط عمومی توزیع برق تویسرکان در محل فرمانداری، ادارات مهم، گذرگاه ها، روستاها 

و شهرک های صنعتی در نقاط مختلف شهرستان تویسرکان نصب شد.

مشارکت کارکنان برق تویسرکان در مرحله دوم رزمایش همدلی
تویســرکان- به مناسبت ماه مهمانی خدا و پیرو فرمایشــات مقام معظم رهبری، کارکنان برق 
تویسرکان با تهیه سبدهای غذایی و توزیع آنها بین تعدادی از خانواده های کم بضاعت و ایتام در 

مرحله دوم رزمایش همدلی در این ماه مبارک مشارکت کردند.

برگزاری جلسه مدیریت توزیع برق تویسرکان در راستای تحقق 
شعار سال

با حضور رضا جلیلوند مدیر توزیع نیروی برق  تویسرکان- جلسه مدیریت توزیع نیروی برق 
برنامه ریزی در راستای تحقق شعار  با محور پیگیری و  شهرستان تویسرکان و سایر کارکنان 

سال، »جهش تولید« برگزار شد.
بهــره وری بیشــتر در اجــرای پروژه ها، بررســی راهکارهــای جدید در بخــش نگهداری و 
تعمیرات تجهیزات ســخت افزاری شــبکه بــرق، اســتفاده حداکثــری از ظرفیت های نیروی 

انســانی برای دستیابی به اهداف اقتصادی شــرکت از جمله مصوبات این جلسه بود.

تویسرکان

جلسه ایمنی مدیریت توزیع برق بهار برگزار شد
بهار- جلسه ایمنی مدیریت توزیع برق بهار در شرایط کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

برگزار شد.
باللی مقدم، مدیر توزیع برق شهرســتان بهار در این جلســه که در شــرایط کرونایی با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در مدیریت توزیع برق بهار تشــکیل شــد، به ارائه اهداف و رویکردهای 
شــرکت در ســال جاری پرداخت و ابراز امیــدواری کرد: در مدت خدمت در بــرق بهار با کمک و 

هماهنگی کارکنان سخت کوش این مدیریت اهداف از پیش تعیین شده شرکت محقق شود.

بهــــــار

اتمام پروژه روشنایی معابر مسکن های مهر مالیر
مالیر- مدیر توزیع برق شهرســتان مالیر با اشاره به با اتمام  پروژه روشنایی معابر مسکن های 
مهر شهرستان مالیر اظهار داشت: با اتمام این پروژه بلوارهای شهید آزموده، آیت اله مصطفوی، 

شقایق و همچنین بلوار امام سجاد)ع( دارای روشنایی معابر شد.
فریبرز امیدی با بیان اینکه اعتبار هزینه شــده برای این پروژه بیش از 13 میلیارد ریال است، 
افزود: در این پروژه 89 عدد پایه 11 متری نصب و سه کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی احداث 

شد.
وی گفت: با وجود محدودیت در نصب چراغ های روشــنایی در معابر عمومی شــهری، در این 
پروژه و در بلوارهای مذکور تعداد  178 عدد المپ 100 وات نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مالیـــــــر

بهار - جلسه مدیریت مصرف

همدان - جلسه شورای فرهنگی و اقامه نماز
همدان - جلسه وصول مطالبات

تویسرکان - جلسه بررسی کاهش تلفات
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مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: برای شهرستان تویسرکان در بخش 
اعتبــارات ســرمایه ای معــادل 4 میلیــارد و 200 
میلیون تومان و در بخش تملک دارایی 4 میلیارد 
و 650 میلیون تومان تخصیص یافته که در مجموع 

بیش از 95 درصد جذب شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، جمشیدی مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان با مفتح نماینده 
مردم تویســرکان در مجلس شــورای اســالمی و 

حسینی فرماندار تویسرکان دیدار و گفتگو کرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در این دیدار اظهار داشت: برای شهرستان 
تویسرکان در بخش اعتبارات سرمایه ای معادل 4 
میلیــارد و 200 میلیون تومــان و در بخش تملک 
دارایی 4 میلیــارد و 650 میلیون تومان تخصیص 
 یافتــه کــه در مجمــوع بیــش از 95 درصد جذب

 شده است.
شــیرزاد جمشــیدی افزود: با توجه به کاهش 
شــدید وصــول مطالبــات در فروردین ماه ســال 
جاری انتظــار می رود بــا کمک هــای فرمانداری 
برای تســریع در پرداخت بهای مشــترکین اداری 
و ســایر تعرفه ها اقدام شــود. وی با بیان اینکه در 
راستای تأمین روشنایی تنها گلزار شهدای بی برق 
شهرســتان با همکاری خیرین تا سقف 50 درصد 
از طریق شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
اقدام خواهد شــد، گفت: برای نصب دوربین های 
مدار بسته شهری نهایت همکاری با فرمانداری و 

دستگاه ذیربط انجام می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: با توجه به اینکه تأمین برق 
پارک هــا در قانون بر عهده شــهرداری ها اســت، 
برای واگذاری انشــعاب به پارک های درخواستی 
مســاعدت الزم صورت می گیــرد. وی ادامه داد: 
با توجه بــه پرداخت مبلغ 400 میلیــون تومان از 
اعتبــارات اســتانی اقدامات الزم برای روشــنایی 
شهرســتان  در  و...  تیرهــا  جابه جایــی  معابــر، 

تویسرکان انجام می شود.
جمشــیدی تصریــح کــرد: کارکنــان شــرکت 
توزیــع نیروی برق با تمام وجــود در خدمت مردم 
شهرستان هستند و امیدواریم بتوانیم با همکاری 
و کمک مردم و مســئولین شهرســتان در راستای 
مدیریــت مصرف برق بــه گونه ای عمــل کنیم که 
شهرســتان تویســرکان پیک تابســتان امسال را 

بدون خاموشی بگذراند.
 برق  رســانی بــه پروژه هــای صنعتی 

محدودیتی ندارد
نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اســالمی نیــز در ایــن دیــدار با اشــاره بــه وجود 
زیرساخت های مناسب صنعت برق در شهرستان 
تویســرکان گفت: شهرستان تویســرکان در حوزه 
برق حائز جایگاه رفیعی در استان همدان است که 
قابلیت اطمینان شــبکه و عملکرد برق تویسرکان 

در بحران های جوی نشان دهنده این امر است.
رشــد  بــه  اشــاره  بــا  مفتــح  محمدمهــدی 
صنایــع تویســرکان در چند ســال اخیــر و نقش 
زیرســاخت های برق در این امر گفــت: در زمینه 
برق رســانی به پروژه های صنعتی بــا محدودیتی 
مواجه نیســتیم و برق در اختیــار تمام پروژه های 

صنعتی قرار می گیرد.
وی با اشــاره بــه اجــرای پروژه هایــی از قبیل 
برق رسانی به باغات و چاه های کشاورزی، تأمین 
روشــنایی معابر و جابــه جایی پایه هــای برق در 
ســال جــاری افــزود: امیدواریــم وضعیت خوب 
صنعت برق در شهرستان تویسرکان چه در حوزه 
برق رســانی عمومــی و چه در حــوزه صنعت روند 

روبه رشد خود را ادامه دهد.
شهرســتان  فرمانــدار  حســینی  سیدرســول 
تویســرکان نیز در ادامه ضمن تقدیــر از خدمات 
شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان و شهرســتان 
تویسرکان عنوان کرد: با همکاری خوب مدیریت 
توزیع برق تویســرکان اقدامات خوبی در راستای 
ســاماندهی گلزار شــهدا و روشــنایی معابر سطح 

شهر و روستاها انجام شده است.

 اصــالح و بهینه 70 درصد از شــبکه های 
فشار ضعیف شهری و روستایی در تویسرکان

رضا جلیلوند مدیر توزیع نیروی برق تویسرکان 
نیز با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در سال 98 
اظهار داشــت: مقاوم ســازی خطوط و شــبکه ها 
در مســیر خیرآباد، حمیل، فرســفج و رفع حریم 
عرضی شــبکه ها در جاده سیدشهاب و همچنین 
اصــالح و بهینــه 70 درصــد از طول شــبکه های 
فشار ضعیف شهری و روستایی با استفاده از کابل 
خودنگدار و احداث شبکه های جدید و پست های 
هوایی برای اتمام پروژه های مسکن مهر و برق دار 
کــردن مشــترکین جدیــد از جمله ایــن اقدامات 

است. 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:

تخصیص 8 میلیارد و 850 میلیون تومان 
اعتبار به توزیع برق تویسرکان همدان 

همدان - دیدار کارکنان با امیرسرتیپ جوادی

همدان - کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

در مراســمی بــا حضور مســئوالن اســتانی و 
شهرســتانی »حیدر امامی« به عنوان مدیر توزیع 

برق شهرستان درگزین معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، آئیــن معارفه مدیــر توزیع 
نیروی برق شهرســتان درگزین با حضور فرماندار 
درگزیــن، مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان و جمعی از مسئوالن شهرستانی 

در فرمانداری درگزین برگزار شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در ایــن مراســم بــا تأکیــد بــر موضوع 
مشــتری مداری، احترام بــه همــکاران و تکریم 

ارباب رجوع اظهار داشت: پاسخگویی سریع به مردم 
از جمله مواردی است که باید به آن اهتمام ورزید.

شــیرزاد جمشــیدی ضمن تقدیر از همــکاری و 
تعامــل فرمانــداری و دیگر ارگان ها بــا مدیریت برق 
شهرستان اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال 
با عنوان »جهش تولید«، این هماهنگی و تعامل ها در 

پیشبرد اهداف و حرکت به سمت تعالی مؤثر است.
وی با اشــاره به وجود 465 مشــترک دیماندی با 
قــدرت باالی 30 کیلووات در شهرســتان درگزین که  
95 مشــترک آن صنعتی اســت، عنوان کرد: این امر 
نشان از کار بی وقفه همکاران در راستای تأمین برق 

به ویژه در بحث تولید و صنعت است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با تأکید بر تامین زیرساخت ها و کمک به در آمدهای 
شرکت و پیگری وصول مطالبات تصریح کرد: کمک 
بــه بهبــود  وضعیت معیشــت کارکنان نیــز از جمله 
مواردی اســت که از مدیریت برق شهرســتان انتظار 
می رود نســبت  به ایــن موضوعات تــالش مضاعف 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه قطعی کمتر برابر اســت با فروش 
بیشتر، اظهار داشت: باید شاخص ها در اولویت باشد 
و در حوزه هــای وصول مطالبات  و مدیریت مصرف، 
کاهش تلفات و نرخ خاموشی بیشتر تالش شود تا در 

پایان سال 99 ارتقاء شاخص ها را داشته باشیم.
جمشــیدی با اشــاره به اینکه تالش ما بکارگیری 
در  تجربــه  بــا  و  متخصــص  و  جــوان  نیروهــای 
شهرســتان ها اســت، گفت: تمام همت خــود را در 
راستای بهبود و توسعه پســت  کرفس از 15 مگاوات 
به 30 مگاوات بکار خواهیم گرفت و ظرفیت بیشتری 
را بــرای رفاه حــال شــهروندان آزاد خواهیــم کرد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
تصریــح کــرد: تمام تــالش و همت همــکاران ما در 
اســتان و شهرســتان ها، خدمت به مــردم و ارتقاء و 
پیشرفت اهداف شرکت است.  در این مراسم »حیدر 
 امامی« به عنوان مدیر توزیع برق شهرستان درگزین 

معرفی شد.

» حیدر امامی «
مدیر توزیع برق شهرستان درگزین شد
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سرپرســت توزیع بــرق رزن با بیــان اینکه 
در آستانه شکسته شــدن پیک برق هستیم، 
گفــت: اگر مــردم همــکاری الزم را در زمینه 
مدیریت مصرف را نداشــته باشــند مجبور به 
اعمال خاموشی درسطح منطقه خواهیم شد.
به گزارش روابط عمومــی توزیع برق رزن، 
عباس صفری با بیان اینکه در آستانه شکسته 
شــدن پیــک بــرق هســتیم، اظهار داشــت: 
ظهــر روز گذشــته اوج مصرف برق در ســطح 
شهرســتان را داشــتیم و اگر مــردم همکاری 
الزم را در زمینــه مدیریت مصرف را نداشــته 
باشــند مجبور به اعمال خاموشــی در ســطح 

منطقه خواهیم شد.
وی بــر لــزوم توجه جــدی بــه توصیه های 
مدیریت مصرف تاکید کرد و گفت: مشــترکان 
صنعــت بــرق از ســاعت ۱۳ الــی   ۱۷به هیچ 
عنــوان از وســایل پرمصــرف برقــی همانند 
لباسشــویی، جاروبرقی و ظرفشویی استفاده 

نکنند.
سرپرســت توزیع بــرق رزن با بیــان اینکه 
توصیــه می شــود مشــترکان در ســاعات اوج 
مصــرف از دور کنــد کولرهــای آبی اســتفاده 
کننــد، گفــت: همچنیــن بــرای صرفه جویی 
دمای کولرهای گازی نیز باید بر روی عدد ۲۴ 

تنظیم شود.

وی تاکید کرد: مشــترکان در صورت امکان 
برای کولرهای آبی خود از ســایبان اســتفاده 
کننــد تا حدود ۳۰ درصد میــزان مصرف برق 

آنها کاهش پیدا کند.
صفــری خاطرنشــان کرد: خامــوش کردن 
سیســتم های سرمایشــی به هنگام خروج از 
محــل کار یا منــزل، نیز از دیگــر راهکارهای 

مدیریت مصرف برق به شمار می رود.

  افزایش ظرفیت پست موبایل کرفس
وی در ادامــه از تکمیــل مراحل افزایش 
ظرفیت پســت فوق توزیع کرفــس خبر داد 
و اظهار داشــت: پســت فــوق توزیع کرفس 
در حــال حاضــر 15 مگاولــت آمپر اســت و 
درتالش هســتیم با اقدامــات صورت گرفته 
ظرفیــت این پســت بــه 30 مگاولــت آمپر 

افزایش یابد.
سرپرســت توزیع برق رزن گفت: درحال 
حاضر این پســت با 3 فیدر خروجی فعالیت 
خدمت رســانی  راســتای  در  کــه  می کنــد 
بهتــر و تامیــن برق پایــدار و ضعــف ولتاژ و 
کاهــش قطعی های مشــترکین ایــن تعداد 
بــه 6 فیــدر افزایــش می یابد و بســیاری از 
 مشــکالت منطقه و به خصوص کشــاورزان 

برطرف می شود. 

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همدان با حضور در شهرستان مالیر با 
حجت االســالم آزادیخواه نماینده مردم مالیر 

در مجلس شورای اسالمی دیدار کرد.
به گــزارش روابــط عمومی مدیریــت توزیع 
بــرق شهرســتان مالیــر، مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همــدان با حضور در 
شهرســتان مالیر با حجت االســالم آزادیخواه 
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 

دیدار کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان در این دیدار با اشــاره به فعالیت های 
صورت گرفته در توزیع برق مالیر و گســتردگی 
این شهرســتان مالیر و ویژگی های منحصر به 
فرد آن، بر توجه ویژه به مسایل برق شهرستان 
تأکید کرد. شیرزاد جمشیدی در ادامه با اشاره 
به پروژه هــای مهم برق شهرســتان مالیر طی 
ســال گذشــته افزود: اقدامات صــورت گرفته 
در ســال 98 از لحاظ حجم کار و میزان اعتبار 

هزینه شده حائز اهمیت است.
وی ادامــه داد: از جملــه پــروژه های انجام 
شــده ایــن شهرســتان می تــوان بــه برگزاری 
مانورهای عملیاتی و اصالح فیدرهای بحرانی، 
اصالح شــبکه بــرق بازار ســنتی مالیر،اصالح 
و بهینه ســازی شــبکه بــرق بافت فرســوده و 

راه انــدازی ســاختمان دیســپاچینگ جنوب 
استان اشاره کرد.

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همدان در ادامــه از حمایت های همه 
جانبــه و گســترده نمایندگان مــردم مالیر در 
مجلس شــورای اســالمی تقدیر و بــر ضرورت 

حمایت های بیشتر تاکید کرد.
وی ابراز داشــت: پروژه بزرگ احداث پست 
»مالیر 4« که مزین به نام ســردار بزرگ اســالم 
است به عنوان یک گام حیاتی برای رفع ضعف 
ولتاژ و تامین برق مطمئن و پایدار شهرســتان 
مالیر اســت. نماینده مردم مالیــر در مجلس 
شــورای اســالمی نیز در این دیدار فعالیت ها 
و اقدامات صورت گرفته توســط شرکت توزیع 
برق را مایه دلخوشی و در راستای عملی سازی 

بیانات مقام معظم رهبری دانست.
حجت االســالم احد آزادیخــواه از مهندس 
جمشــیدی به عنوان مدیری توانــا و فعال نام 
بــرد و از زحمات وی و مدیــر توزیع برق مالیر 
تشــکر و قدردانی کرد و با اعــالم آمادگی برای 
همکاری های بیشتر به پرسنل مدیریت توزیع 

برق استان و مالیر خداقوت گفت.
در پایان این دیدار از مســاکن مهر مالیر که 
پروژه روشــنایی معابــر آن به تازگــی به اتمام 

رسیده است، بازدید شد.

سرپرست توزیع برق رزن:

در آستانه شکسته شدن پیک برق هستیم
دیدار مدیرعامل توزیع برق استان همدان 

با نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی

مدیر توزیع برق شهرستان اسدآباد خبر داد

بدهی 76 میلیاردی مشترکان اسدآبادی به شرکت برق

مدیر توزیع برق شهرستان اســدآباد از مطالبات 
۷۶ میلیــارد و ۷۵۳ میلیــون ریالی توزیــع برق این 

شهرستان از مشترکین اسدآبادی خبر داد. 
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان، نورالدین مــرادی از مطالبات 
۷۶ میلیــارد و ۷۵۳ میلیــون ریالی توزیــع برق این 
شهرســتان از مشترکین اسدآبادی خبر داد و افزود: 
از  این میــزان مطالبات افزون بــر ۵۰  میلیارد ریال 
مربوط به مطالبات مشــترکان خانگی، کشــاورزی، 
تولیــدی و صنعتی اســت کــه پرداخــت آن از نقش 
مهمــی در ارائــه خدمــات هــر چــه مطلوب تــر به 

مشترکین برخوردار خواهد بود.
وی تعداد مشترکان برق شهرستان اسدآباد شامل 
مشــترکین خانگی، کشــاورزی، تولیدی، صنعتی و 

کشــاورزی را ۳۹ هزار ۸۵۰ مشترک برشمرد و گفت: 
در ســه ماه ابتدای ســال جاری ۱۰۰ فقره اســتفاده 
غیرمجاز از شــبکه برق در شهرســتان شناســایی و 
جمع آوری شــده که این انشــعابات بــه عنوان یک 
مشــکل اغلب موجــب برهم زدن تعادل بارشــبکه و 

ایجاد اتصالی و تخریب در شبکه می شود.
مدیر توزیع برق شهرستان اسدآباد یادآور شد: در 
سه ماه ابتدای امسال ۵۰ مورد تجاوز به حریم شبکه 
های بــرق شناســایی و اخطاریه الزم بــه این موارد 
تحویل شــده اســت ضمن اینکه این موارد با تجاوز 
به حریم شــبکه برق منجر به ایجاد حادثه و تخریب 
در شبکه می شــوند. وی تصریح کرد: رعایت نکردن 
الگوی مصرف از طرف مشترکان، ایجاد نامتعادلی و 
ضعف ولتاژ خواهد کرد و با خاموشی های اضطراری 

و مدیریت بار مواجه خواهیم شد.
مرادی عاشور خاطرنشــان کرد: افزایش ظرفیت 
شــبکه، کاهش تلفات و اصالح و بهینه سازی شبکه 
توزیع از اولویت برنامه های مدیریت برق شهرستان 

در سال جاری خواهد بود.
وی همچنین از وصول ۷۲.۳۷ درصد از مطالبات 
انرژی برق مصرفی و مانده معوقات قبلی مشــترکان 

این شهرســتان در ســه ماه ابتدای امسال خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: سال گذشته برای احداث و اصالح 
۲۴ ایستگاه پســت برق یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان و برای توســعه و نوســازی شــبکه های فشار 
متوسط و ضعیف و تأمین روشنایی معابر و تعمیرات 
شــبکه و لوازم اندازه گیری ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

تومان هزینه شده است.
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مالیر با اشاره 
به طلــب بیش از 32 میلیــارد تومانــی توزیع برق 
مالیر از مشــترکین گفت: بیشترین طلب این اداره 
در بخش مشــترکین خانگی روســتایی و شــهری 

است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، رضا شیردره در نشست خبری 
با اصحاب رســانه مالیر با اشــاره بــه رویکردهای 
توزیع برق شهرســتان اظهار داشت: رضایتمندی 
مشــترکین و مردم، ارتقاء شــاخص های شــرکت 
توزیع برق و رضایتمندی مســئولین ســه رویکرد 

اصلی این اداره است.
وی با اشاره به طلب بیش از 32 میلیارد تومانی 
توزیع برق مالیر از مشترکین گفت: بیشترین طلب 
این اداره در بخش مشــترکین خانگی روســتایی و 

شهری است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر با بیان 
اینکــه کاهــش تلفات توزیــع برق شهرســتان 17 
درصد اســت، ابراز داشــت: کاهش تلفات، اصالح 
نرخ انرژی توزیع شــده و رساندن آن به 2.2 دقیقه 

از مهمترین اهداف توزیع برق مالیر است.
وی ادامه داد: از 15 خرداد تا 15 شــهریور پیک 
مصرف برق در کشــور در نظر گرفته شــده است که 
از مشــترکین درخواســت همکاری در این مدت را 

برای عدم مواجه با خاموشی ها داریم.
شــیردره با اشــاره به اجرای طرح های تشویقی 
مدیریت مصرف در فصل تابســتان تصریح کرد: بر 
اساس تصمیمات شرکت توزیع برق استان همدان 
مشــترکین کشــاورزی که چاه خود را در مدت سه 
ماه پیک بار و در ســاعات 13 تــا 17 خاموش کنند 

مشوق هایی برای آنان در نظر گرفته شده است.

وی ادامــه داد: تالش ما بر این اســت که توزیع 
برق مالیر یک اداره پیشرو در شهرستان بوده و در 

تمامی شاخص ها حرف برای گفتن داشته باشد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر عنوان 
کرد: بهره برداری از پست فوق توزیع مالیر 4 که به 
نام سردار شهید »سلیمانی« مزین شد، توسعه برق 
زیرســاخت های شهرســتان در بخش گلخانه ای و 
روشــنایی بلوار مرزداران و بلوار خلیج فارس مالیر 

از مهمترین پروژه های در دست اجرا است.
وی با اشاره به اصالح و توسعه شبکه های توزیع 
برق بیان داشــت: تبدیل 30 کیلومتر شــبکه فشار 
ضعیف فرسوده شهرستان به کابل خودنگهدار نیز 

یکی دیگر از پروژه های مهم برق در مالیر است.
شیردره ضمن تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اســتان همدان و فرماندار مالیــر در پیگیری 
تعمیر فیدرهای بحرانی شهرســتان اظهار داشت: 

بــا حمایت های فرماندار اعتبارات خوبی برای برق 
مالیر اختصاص یافته است.

وی افــزود: با توجه به تعداد باالی روســتاهای 
شهرستان و ســابقه شهرنشینی، شبکه توزیع برق 
شهرستان فرسوده است و در همین راستا و اصالح 
شــبکه ها، اقدامات خوبی در سال های اخیر انجام 
شــده اســت. مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان 
مالیــر تصریح کرد: از مردم درخواســت می شــود 
پیش از ســاخت و ساز استعالم های الزم را از اداره 
بــرق و ارگان هــای مربوطه گرفتــه و رعایت حریم 

شبکه های برق را داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: ماموریت شــرکت توزیع 
برق تأمیــن برق مطمئــن و پایدار اســت که تمام 
تالش ما این است که این ماموریت به بهترین وجه 

انجام شود.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همدان با تأکید بر ارتقای شــاخص وصول مطالبات 
گفت: شــرکت برق هزینه محور اســت و ارتقای این 
شاخص در توسعه زیرساخت های برق شهرستان ها 

و ارائه خدمات مطلوب تر به مشترکین مؤثر است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان، آئیــن تکریم و معارفــه مدیر توزیع 
نیروی برق شهرســتان نهاوند با حضــور مدیرعامل 
شرکت توزیع برق اســتان همدان، فرماندار نهاوند و 

جمعی از معاونین و مدیران برق استان برگزار شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همــدان در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از زحمات 
مهندس شیردره مدیر سابق توزیع برق نهاوند اظهار 
داشــت: مهندس ذاکری نیز که امروز به عنوان مدیر 
توزیع برق نهاوند منصوب می شــوند سابقه طوالنی 
در حضور در شهرســتان های مختلف و ســتاد دارند 
که امید اســت این انتصاب منشــأ خیر و برکت برای 

شهرستان نهاوند باشد.
شیرزاد جمشــیدی با بیان اینکه اقدامات شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان به صورت شاخص 
محور اســت، گفت: هدف شــرکت توزیع برق استان 

رضایت مردم و پیگیری کار آنان است.
وی با بیان اینکه تمام شهرها و روستاهای استان 
همــدان از نعمت بــرق برخــوردار هســتند، گفت: 
شهرســتان نهاوند در شــاخص کاهش خاموشــی ها 

عملکرد خوبی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با تأکید بر ارتقای شــاخص وصول مطالبات تصریح 
کرد: شــرکت برق هزینــه محور اســت و ارتقای این 
شاخص در توسعه زیرساخت های برق شهرستان ها 

و ارائه خدمات مطلوب تر به مشترکین مؤثر است.
وی با بیــان اینکــه ظرفیت و توانمندی شــرکت 
توزیع برق اســتان همدان باال اســت، عنــوان کرد: 
مانورهــای عملیاتی مختلــف در راســتای مقابله با 
بحران ها برای افزایش این ظرفیت و آمادگی نیروها 

برنامه ریزی می شود.
فرمانــدار نهاونــد نیــز در ادامــه ضمــن تقدیر از 
زحمــات مجموعــه توزیــع برق اســتان همــدان و 
شهرســتان نهاوند ابراز داشــت: دو پروژه روشنایی 
سراب گاماســیاب و فاز دوم سراب گیان در دهه فجر 
سال گذشته کلنگ زنی شــده که امید است در هفته 

دولت افتتاح شود.
مراد ناصری افزود: از اقدامات خوب شرکت توزیع 
برق جابجایی تیر های برق مشکل دار و رفع مشکالت 

برق در روستاهای نهاوند بوده که جای تقدیر دارد.
وی بــا بیان اینکه آقای ذاکــری از نیروهای بومی 
هســتند، گفت: با توجه بــه این موضــوع انتظارات 
بیشــتر اســت و امیدواریم بیش از پیش در راستای 

توسعه شهرستان گام بردارند.
در پایان این مراســم ضمن تقدیر از زحمات رضا 
شیردره، منصور ذاکری به عنوان مدیر توزیع نیروی 

برق شهرستان نهاوند معرفی شد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مالیر خبر داد

طلب 32 میلیارد تومانی
توزیع برق مالیر از مشترکین 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

ارتقای شاخص وصول مطالبات 
در توسعه زیرساخت های برق شهرستا ن ها مؤثر است

آقایان رضا جلیلوند، ایرج افشار و حمید قاسمی 
بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن 

عزیزان سفر کرده علو درجات معنوی و برای شما و خانواده 
محترم صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
بدینوسیله درگذشت  عباسعلی بهرو، رحمت اله بیات 

)از همکاران گذشته ( را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیزان 
سفر کرده علو درجات معنوی و برای خانواده محترم ایشان 

صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
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مدیــر توزیع بــرق مالیــر گفت: 
پســت فوق توزیع بــرق مالیر به نام 
سردار شهید »سلیمانی« به زودی به 

بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان همدان، 
رضا شــیردره اظهار داشــت: پست 
فــوق توزیــع مالیــر 4  کــه در زمان 

قاســم   « شــهید  ســردار  شــهادت 
سلیمانی« به نام ایشــان نامگذاری 
بــه  آینــده  روزهــای  طــی  شــد، 

بهره برداری خواهد رسید.
وی افــزود: پســت فــوق توزیــع 
مالیــر 4، در شــهرک ولیعصر )عج( 
و در بلوار شــهید آزموده با ظرفیت 
15 مگاولــت آمپــر، بــه نام ســردار 

بزرگ اسالم، در آستانه بهره برداری 
است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان 
مالیــر بیان داشــت: هزینه احداث 
فاز نخســت این پســت ۸۰ میلیارد 
ریال بوده که عملیات نصب، تســت 
و راه انــدازی پســت موبایل ۲۰/۶۳ 

مالیــر 4 با ظرفیت ۱۵ مگاولت آمپر 
انجام و با راه اندازی آن امید اســت 
ضعف ولتاژ در مسکن های مهر رفع 
آزادســازی فیدرهای  شود و شاهد 
فشار متوســط کوثر، ولیعصر و کوی 
پلیس از بــار اضافه و ارتقــا قابلیت 

اطمینان شبکه باشیم.

مدیر توزیع برق مالیر :

 پست فوق توزیع شهید »سلیمانی« 
مالیر به زودی  به بهره برداری می رسد 

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف 
اســتان  برق  نیروی  توزیع  شــرکت 
همدان با اشاره به اجرای طرح های 
تشویقی مدیریت مصرف در استان 
در  صنعتــی  واحــد   395 گفــت: 
کاهش  عملیاتی،  ذخیره  طرح های 
اوج بــار و ســاعات کار برنامه ریزی 

شده شرکت کرده اند.
روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
توزیع نیروی برق اســتان همدان، 
لیدا یوســفی با بیــان اینکه الگوی 
مصــرف برق در ماه های گرم ســال 
300 کیلووات  ســاعت و در ماه های 
غیر گــرم 200 کیلووات ســاعت در 
ماه اســت، اظهار داشــت: رعایت 
ایــن امر نیازمنــد این اســت که ما 
مصــرف خــود را مدیریــت کنیم تا 

کمتر از این مقدار باشد. 
بــا تأکیــد بر آگاهی بخشــی  وی 
نهادینه ســازی  و  خانواده هــا  بــه 
فرهنــگ مدیریــت مصــرف افزود: 
اگــر خانواده هــا اطالعــات خود را 
افزایش دهند، وسایل پر مصرف را 
بشناســند و در زمان مناسب یعنی 
در ســاعات غیر اوج مصرف برق از 
لــوازم برقی که نیاز دارند اســتفاده 
کننــد و مصرف خــود را بهینه کنند 
فرزنــدان خانواده نیز ایــن مفاهیم 
می برنــد.   بــکار  و  می آموزنــد  را 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان همدان 
ابراز داشــت: اگر مشترکین خانگی 
الگــوی مصرف را رعایــت کنند و از 
ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه 
نســبت به دوره مشابه سال گذشته 

کاهــش داشــته باشــند، مشــمول 
تخفیف بهای برق به میزان مصرف 
کاهــش یافته معــادل 56 تومان به 
ازای هــر کیلووات ســاعت خواهند 

شد.  
وی با بیان اینکه در این ایام گرم 
سال ســاعات  اوج مصرف در روز از 
ساعت 12 الی 17 و در شب ساعت 
20 الی 24 اســت، ادامه داد: از هم 
استانی های گرامی درخواست دارم 
در این ســاعات روش هــای کاهش 
مصرف بــرق را در برنامه خود قرار 
دهند و از وســایل برقــی پرمصرف 
مثــل ماشــین لباسشــویی، اتــو و 

جاروبرقی استفاده نکنند.
نصــب  کــرد:  تصریــح  یوســفی 
سایبان برای کولرهای آبی و تنظیم 
درجه کولرهای گازی بر روی ۲۴ تا 

۲۶ و اســتفاده از نور طبیعی روز از 
دیگر راهکارهــای مدیریت مصرف 
برق است. وی عنوان کرد: اگر همه 
مردم و مشترکان به درك جمعی در 
زمینه نحوه استفاده صحیح از برق 
و انرژی الکتریکی دست پیدا کنند 
عالوه بر آنکه از فشــار بر شبکه برق 
در زمان پیك بار کاســته می شود از 
و مقطعی  احتمالی  خاموشــی های 
جلوگیــری شــده و ســرمایه گذاری 
در صنعــت بــرق راه متعادل تــری 
پیدا می کنــد.   مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شــرکت توزیع نیــروی برق 
ابــراز داشــت: در  اســتان همدان 
سال 97 شــاهد خاموشی در سطح 
اســتان بودیــم امــا در ســال 98 با 
تصویــب برنامــه  098 و همراهــی 
مــردم خاموشــی صــورت نگرفت، 

امســال نیز فقط با مدیریت مصرف 
می توانیم از خاموشی ها پیشگیری 

کنیم.
وی با اشاره به اجرای طرح های 
تشویقی مدیریت مصرف در استان 
در  صنعتــی  واحــد   395 گفــت: 
کاهش  عملیاتی،  ذخیره  طرح های 
اوج بــار و ســاعات کار برنامه ریزی 

شده شرکت کرده اند. 
یوســفی با بیــان اینکه ســهمیه 
کاهش پیک استان همدان ناشی از 
بار  پاســخگویی  برنامه های  اجرای 
77 مگاوات اســت، یادآور شد: در 
این راستا 8 هزار و 500 تفاهم نامه 
با مشــترکین مختلف منعقد شــده 
اســت کــه امیدورایــم کاهــش 77 

مگاروات برق را محقق کنیم.
صنایــع  از  داد:  ادامــه  وی 
کشــاورزان،  کارخانجــات،  و 
ایســتگاه های ســی ان جی، مراکز 
تفاهم نامــه  کــه  تجــاری  و  اداری 
همــکاری طرح های پاســخ بــار را 
با شــرکت توزیــع امضــا کرده اند ، 
درخواســت داریم که به تعهد خود 
عمل و صنعت برق را در گذر از اوج 

بار تابستان یاری کنند.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف 
اســتان  برق  نیروی  توزیع  شــرکت 
ادارات  از  اظهــار داشــت:  همدان 
و دســتگاه های اجرایی نیــز تقاضا 
دارم با توجه به مکاتبه اســتانداری 
همدان بــا کنترل بار سرمایشــی و 
مدیریــت دیگر مصــارف برقی خود 
در ســاعات اوج بار روز حداقل 10 

درصد کاهش را داشته باشند.

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

مشارکت 395 واحد صنعتی در طرح های تشویقی
مدیریت مصرف شرکت توزیع برق همدان 

فرهنگـــــی

اهمیــت نمــاز از آدم تا خاتــم از زمین تا 
آســمان، زمین زلزله می شــود، نماز واجب 
می شــود، آســمان باران ندارد، نمــاز باران 
بــه دنیــا  نــوزاد در زایشــگاه  می خواننــد، 
می آیــد، در گــوش او اذان و اقامه می گویند 
و در قبــر قرار می گیــرد، نماز مــی خوانند، 
چــه واجبی داریم که از آدم تا خاتم اســت، 
چه واجبی داریم که از زایشــگاه تا قبرستان 

باشد.
این مطالب اســت که حســاب نمــاز را از 

همه چیز جدا می کند.
88 بار فقط لفظ صــالة آمده، غیر از لفظ 
عبادات، ســجده، قنوت، تسبیح، ذکر، چه 
واجبــی را این قــدر خداوند بــه آن بها داده 

است.
چه واجبی است که از همه کماالت این 
کمــال را می گویــد؛ در زیــارت وارث اول 
اَلَة  الصَّ َأَقْمَت  َقْد  َأنََّک  »َأْشــَهُد  می گوییم: 
َکاَة َوَأَمــْرَت ِباْلَمْعــُروِف َوَنَهْیَت  َوآَتْیــَت الزَّ
َعــِن اْلُمْنَکر« بعد از ایــن مطلب خطاب به 
امام حســین)ع( می گوییــم جاهدت فى 

الّله.
ایــن چه واجبی اســت که مــی ارزد هر 
کلمه اش یــک گلولــه بخورد، چــون نماز 
ظهر عاشــورا امــام حســین)ع( دو رکعت 
نماز سی و پنج کلمه است، سی و پنج تیر 

کردند. رها 
تمام مردمــی که حج می رونــد یا برای 
حج می روند یا برای عمره ولی بنیان گذار 
مکــه وقتی که به مکه رفــت، گفت: خدایا 
آمــده ام مکه نــه برای حج اســت نه برای 
یَّتی   عمره، گفت: »َربَّنا ِإنِّی َأْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ
ِم َربَّنا  ِبواٍد َغْیِر ذی َزْرٍع ِعْنــَد َبْیِتَک اْلُمَحرَّ
الَة«]ابراهیــم/37[، نماز چه  الصَّ لُِیقیُمــوا 
قــدر اهمیــت دارد کــه پیامبرخــدا زن و 
فرزنــدش را در وادی بــی آب علــف رهــا 

اقامه شود. تا نماز  می کند 

  نکته هایی درباره جایگاه نماز
- هیچ عبادتی 350 رقمی نداریم، حج دو 
الی ســه رقم است، روزه هم این گونه است، 

ولی 350 نماز مستحبی داریم.
- بررســی مهندســی نماز )چرا نماز آیات 
پنج تــا رکوع دارد(، ما روی مهندســی نماز 

کار نکرده ایم.
- ریتــم نمــاز کار نشــده )بحــث قرائت و 

آهنگ نماز(
- در مــورد کلمــات نماز کار نشــده، مثاًل 
 چــرا ایــاک نعبد بــر ایــاک نســتعین مقدم 

شده است.

اهمیت و انواع نماز در قرآن 

از زبان حجت االسالم قرائتی:


