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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 400 کیلومتر از شبکه های مسی استان 
همدان به کابل خودنگهدار

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

هزینه کرد 60 میلیارد
و 489 میلیون ریال در توزیع برق کبودراهنگ

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار خبر داد

تعویض 543 دستگاه کنتور معیوب در بهار

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد و 
شرکت توزیع برق استان همدان
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان عنوان کرد

کاهش 26 درصدی 
خاموشی ها در استان 

همدان
12

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت 
توانیر عنوان کرد

اجرای مانور جهادی برق 
استان همدان با هدف 

بهره گیری از توانمندی های 
6موجود و افزایش بهره وری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 102 
پروژه برق طی هفته دولت 

در همدان
10
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 توزیع نیروی برق استان همدان
شرکت



مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان از تبدیل 400 کیلومتر از شبکه های مسی 
اســتان همــدان به کابــل خودنگهدار طی ســال 

جاری خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی، مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان بــه همراه 
مدیران دفتر حراســت، حقوقــی و روابط عمومی 
با حضــور در ســتاد فرماندهی نیــروی انتظامی 
اســتان همدان از زحمات ســردار کامرانی صالح 
و همکاران ایشــان در راستای برگزاری گشت های 
مشترک برای کاهش سرقت ها و پیشبرد اهداف 

توزیع برق تقدیر کردند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در این دیدار ضمــن تقدیر از تالش های 
مجاهدانــه نیروی انتظامــی در برقــراری امنیت 
و آســایش جامعــه اظهــار داشــت: در راســتای 
پیشگیری از سرقت، سال گذشــته 180 کیلومتر از 
شبکه مســی اســتان به کابل خودنگهدار تبدیل 

شد.
شــیرزاد جمشــیدی با بیان اینکه امســال نیز 
400 کیلومتر از شبکه های مسی استان همدان به 

کابل خودنگهدار تبدیل می شــود، گفت: در این 
زمینــه با همکاری نیــروی انتظامی اســتان نقاط 
پر عارضه شناســایی و مشــخص شــده و در این 
خصوص نقشــه اطلس برای اســتان تهیه شــده 
اســت که در اولویت تبدیل شــبکه مسی به کابل 

خودنگهدار است.
وی در ادامه با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
شــرکت برای عبور از پیک بار سال 99 عنوان کرد: 
با توجه به اقدامات و تالش های صورت گرفته با 
وجود افزایش دما با مدیریت و مشــارکت مردم 
توانســتیم پیک اســتان را بدون خاموشی سپری 

کنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریح کرد: امید اســت ایــن همراهی 
و همکاری همچنــان به صورت مداوم و مســتمر 
ادامه داشته باشد تا پایداری برق و رضایت مردم 

را داشته باشیم.
zzzموردzحساسzمراکزzبهzنفوذzهایzراهzباید

ارزیابیzقرارzگیرد
فرمانده انتظامی اســتان همدان نیز در ادامه 
ضمن تقدیر از همکاری شرکت توزیع نیروی برق 

استان همدان اظهار داشت: برنامه ها و اقدامات 
باید قــدرت ایجــاد بازدارندگی از جرم را داشــته 

باشد.
سردار بخشعلی کامرانی صالح افزود: در حوزه 
برق برای پیشگیری از سرقت تجهیزات و شبکه ها 
بایــد از شــیوه های جدیــدی از قبیــل کابل های 
خودنگهــدار، تبدیل شــبکه های هوایی به زمینی 

و... استفاده شود.
وی با بیان اینکــه اقدامات خوبی در خصوص 
کشــف ســرقت ها در ســطح اســتان انجام شده 
اســت، گفت: در حــوزه خدمات رســانی به مردم 

نباید خللی ایجاد شود.
فرمانــده انتظامــی اســتان همدان با اشــاره 
به اینکه دغدغه شــرکت توزیع برق اســتان برای 
اســتمرار بــرق و افزایــش امنیت جامعه بســیار 
ارزنده اســت، افزود: باید در حوزه سخت افزاری و 
نرم افزاری تجهیزات و شــبکه ها کنتــرل و بازبینی 

شود.
وی ابراز داشــت: باید راه های نفــوذ به مراکز 
حســاس مورد ارزیابی قرار گیــرد و در صورت نیاز 

به افزایش امنیت آنها اهتمام ویژه داشت.

سرپرست توزیع برق شهرســتان رزن از افتتاح 
و کلنگ زنــی 15 پروژه عمرانی در شهرســتان رزن 
به مناســبت هفتــه دولت با اعتبــاری بالغ بر 28 

میلیارد و 221 میلییون ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق رزن، عباس 
صفــری ضمــن تبریک هفتــه دولت با اشــاره به 
نامگــذاری امســال با عنــوان »جهــش تولید« و 
افزایــش چند برابری تولید از ســوی مقام معظم 
رهبری، تالش در راستای توسعه شبکه را از اهداف 
شــرکت توزیع دانســت و اظهــار داشــت: توزیع 
برق شهرســتان رزن نیز در این راســتا با افتتاح و 
بهره برداری از چندین پروژه سهمی در این توسعه 

خواهد داشت.
وی افــزود: ایــن مدیریــت بــا 828 کیلومتــر 
خط فشــار متوســط و 600 کیلومتر خطوط فشار 
ضعیــف و 956 دســتگاه تراســفورماتور وظیفه 

خدمت رســانی به 34 هزار و 329 مشــترک را در 
این شهرستان به عهده دارد.

سرپرست توزیع برق شهرســتان رزن از افتتاح  
همزمــان 11 پــروژه برق  رســانی با اعتبــاری بالغ 

بــر  مبلــغ 24 میلیــارد و 521 میلیــون ریــال در 
هفته دولت امســال در شهرســتان رزن خبر داد 
و گفت: پروژه تعویض شــبکه فرســوده مسی به 
شــبکه کابــل خودنگهــدار و احداث پســت های 

هوایی روســتاهای خمیگان، چایان و شــهر دمق 
و برقرســانی بــه پروژه هــای متقاضیــان جدید 
کشــاورزی، صنعتــی و... از جملــه ایــن پروژه هــا 
اســت که به بهره برداری می رســد. وی ادامه داد: 
پروژه روشنایی بلوار شهید مفتح شهر دمق نیز با 
اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال در هفته دولت 
کلنگ زنی خواهد شد. صفری از افتتاح طرح های 
گفــت:  و  داد  خبــر  شهرســتان   در  برقرســانی 
نیرورســانی به متقاضیــان 6 واحــد گلخانه و 4 
واحد دامداری، 3 واحد کارگاه تولیدی، 5 سایت 
مخابراتی، یک واحد روشنایی شهرک صنعتی رزن 
و نیرورســانی به شرکت گاز رزن با اعتباری بالغ بر 
4 میلیــارد و 360 میلیــون ریال بــه بهره برداری 
می رسد و همچنین تامین برق مناطق روستایی 
با اعتباری بالغ بر  یک میلیاردو 600 میلیون ریال 

در هفته دولت امسال کلنگ زنی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 400 کیلومتر از شبکه های مسی استان همدان 
به کابل خودنگهدار

پیام تبریک مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان به 
مناسبت روز خبرنگار

برق  نیــروی  توزیع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همدان به مناســبت فرا رسیدن روز 
خبرنگار در پیامــی این روز را به مجاهدان و 

تالشگران این عرصه تبریک گفت.
شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
توزیع نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد 
جمشــیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان به مناسبت فرا رسیدن 
روز خبرنگار در پیامی این روز را به مجاهدان 

و تالشگران این عرصه تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

با سالم
شــهادت  ســالروز  مــرداد  هفدهــم 
یــادآور  صارمــی«  »محمــود  مظلومانــه 
مجاهدت هــای زنــان و مردانــی حقیقــت 
طلب اســت که با هــدف روایــت حقیقت، 
بیــرق بــزرگ »آگاهــی بخشــی« را بر دوش 
کشیده و خاضعانه و بی ادعا وجود خویش 

را چراغ راه جامعه کرده اند.
و  جهــان  بیــدار  وجــدان  خبرنــگاران 
تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره 
در عمــق جامعه زندگی می کنند و ســالمت 
فرهنگــی و فکــری هــر جامعــه ای، مرهون 

تالش های شبانه روزی آنهاست.
بدینوســیله ضمن پاسداشــت و  تبریک 
روز خبرنگار به تمامی مجاهدان و تالشگران 
این عرصــه، از زحمات و تالش های ماندگار 
شما در تحقق  اهداف و پیشبرد برنامه های 
ایــن شــرکت تقدیــر و تشــکر می نمایــم و 
توفیــق روز افزون شــما را از خداوند متعال 

خواستارم.
جمشیدی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

سرپرست توزیع برق شهرستان رزن خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 15 پروژه عمرانی در شهرستان رزن
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار خبر داد

افتتاح 5 پروژه برق با اعتبار
33 میلیارد و 258 میلیون 
ریال طی هفته دولت در بهار

مشترکان کم مصرف برق 
همدان از پرداخت قبض 

معاف می شوند

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
همدان گفــت: در طــرح امید کــه از یک ماه 
آینــده در همــدان اجرا می شــود، مشــترکان 
کــم مصــرف بــرق از پرداخت قبــض معاف 

می شوند.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی 
با بیان اینکه در طرح امید که از یک ماه آینده 
در همدان اجرا می شود، مشترکان کم مصرف 
برق از پرداخت قبض معاف می شوند، افزود: 
در ایــن طــرح مشــترکان بــه ســه بخش کم 
مصــرف، خوش مصــرف و پر مصرف دســته 

بندی می شوند.
وی اظهــار داشــت: بر اســاس ایــن طرح 
مشــترکان کم مصرف، تخفیــف و پاداش 100 
درصــدی می گیرند و بــه طور واقعــی هزینه 
قبــض برق مصرفی آن ها صفر صادر شــده و 

نیازی به پرداخت هزینه برق ندارند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان عنوان کرد: در همدان نزدیک به 600 
هزار مشــترک خانگی فعال هستند که از این 
تعداد بر اساس آخرین آمار 181 هزار مشترک 
کــم مصرف، نزدیک بــه 50 هزار مشــترک پر 
مصــرف و 370 هزار مشــترک خوش مصرف 

داریم.
وی بیان کــرد: با توجه بــه ارزیابی صورت 
گرفته، بیشــترین کاهش در بین مشــترکان 
خــوش مصــرف اســت، آن هــا می تواننــد با 
مدیریت مصرف خود و بــه ازای هرکیلو وات 

مصرف برق، از پاداش ما بهره مند شوند.
جمشــیدی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن 
طرح مدیریت مشــترکان پر مصرف است، تا 
آن ها در دسته مشــترکان خوش مصرف قرار 

بگیرند.
طــرح  ایــن  اجــرای  بــا  داد:  ادامــه  وی 
کمــک زیادی بــه کاهش گازهــای گلخانه ای 
و جلوگیــری از افزایــش نیروگاه هــای بــرق 

می شود.
برق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
کاهــش  داشــت:  اظهــار  همــدان  اســتان 
10 درصــدی میــزان مصــرف برق اســتان و 
پیــک  روزهــای  در  بــرق  تامیــن  همچنیــن 
مصرف، از دیگر مزیت های اجرای این طرح 

است.
وی بیان کرد: این طرح در مرحله بررســی 
اســت و از یک مــاه آینده در این اســتان اجرا 

می شود.

خبـــــر معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد

افزایش 4 درصدی پیک بار برق شب در همدان
بخشودگی هزینه برق برای کشاورزان

معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان گفــت: پیک بار 
اســتان همدان 723 مگاوات اســت که نسبت به 

سال گذشته 4 درصد افزایش داشته است. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، حمید طهماسبی خو با اشاره 
بــه وضعیت مصــرف برق در اســتان بــه ویژه در 
ایــام پیک بار اظهــار کرد: با شــروع فصل گرما به 
خصوص در ماه های تیر و مرداد، عالوه بر در مدار 
بودن چاه های آب کشاورزی؛ سیستم سرمایشی، 
برودتی مشــترکین تعرفه های خانگــی، تجاری و 
اداری نیز در مدار قرار می گیرند که این اقدام باعث 
افزایش مصــرف انرژی و پیک بار شــبکه های برق 

می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پیک  بار کشور در 
مرز 58 هزار و 254 مــگاوات قرار دارد، گفت: پیک 
بار استان همدان 723 مگاوات است که نسبت به 

سال گذشته 4 درصد افزایش داشته است. 
معاون بهــره برداری و دیســپاچینگ شــرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان همدان عنــوان کرد: با 
توجه بــه ظرفیت تولیــدی نیروگاه هــا هر هفته 
از طریق مرکــز پایش و مدیریت بار شــبکه  توانیر 
ســهمیه پیک مصرفی بــه شــرکت های برق های 

منطقه ای و شرکت های توزیع اعالم می شود و این 
شرکت ها ملزم به کنترل سقف اعالم شده  هستند. 
وی بیــان کرد: ســقف پیــک اعالم شــده برای 
اســتان همدان بایــد در بازه زمانی ســاعت 13 تا 
17 هر روز که از 15 خرداد تا 15 شــهریور است باید 
رعایت شود و شرکت ها مجاز هستند خارج از بازه 

4 ساعته پیک 10 درصد رشد بار داشته باشند.
طهماسبی گفت: در راستای رعایت پیک، شرکت  
توزیع برق اســتان از ابتدای سال جاری  با همکاری 

کشاورزان نســبت به عقد تفاهم نامه  اقدام کرده 
که در صورت عدم مصرف انرژی در محدوده چهار 
ساعت مشخص شــده، مبلغ برق 20 ساعت دیگر 

رایگان محاسبه می شود. 
وی بــا بیان اینکــه طی هماهنگی انجام شــده 
با اســتانداری تمام ادارات ســطح اســتان موظف 
هســتند مصرف خــود را مدیریــت کننــد افزود: 
ادارات بایــد از ســاعت 13 به بعد تمــام تجهیزات 
سرمایشــی و وســایل مــازاد برقی خــود را از مدار 
خارج کنند که این امر با تشکیل گروه های بازرسی 

در حال انجام است.
معاون بهــره برداری و دیســپاچینگ شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان گفت: به اداراتی 
که به این دســتور توجه نکنند تذکر داده می شود 

که در صورت تکرار برق آنها قطع می شود.
وی خاطرنشــان کرد: البته بیشــتر ادارات این 
موضوع را در دستور کار دارند و تنها چندین مورد 

به تذکر ختم شده که بعدا رعایت کرده اند.
طهماســبی از مشترکین خواســت که با رعایت 
مدیریت مصرف برق و بکارگیری وسایل پرمصرف 
در ساعات غیر اوج بار، خادمان خود را در صنعت 
برق اســتان یاری کنند تا از پیک بار اســتان بدون 

خاموشی عبور کنیم.

مدیر توزیع نیروی برق تویسرکان خبر داد

طلب ۷ میلیارد تومانی برق تویسرکان از مشترکان
مدیر توزیع نیروی برق تویســرکان از طلب 7 میلیارد تومانی از مشترکین 
خبر داد و گفت: 53 هزار مشــترک در شهرستان تویســرکان از مدیریت برق 

خدمات دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی برق تویسرکان، رضا جلیلوند در مورد تأثیر شیوع 
ویروس کرونا بر وصول مطالبات مدیریت برق تویســرکان اظهار داشــت: با 
توجه به اعالم وزیر مبنی بر اینکه از اســفند ماه ســال گذشته تا اردیبهشت ماه 
امســال مردم می توانند هزینه برق خانگــی را پرداخت نکنند مدیریت برق با 

افت شدید درآمد مواجه شد.
وی بــا بیان اینکه شــرکت برق هیچ گونــه اعتبار دولتــی دریافت نمی کند، 
تاکید کرد: شــرکت توزیــع نیروی برق انــرژی را از نیروگاه گرفته و در شــبکه به 
مصرف کننــده خدمــات می دهد و در قبــال ارائه انــرژی از مشــترکین  هزینه  
خدمــات را دریافت می کنــد  بنابراین تقاضا داریم مشــترکان هزینه خدمات 

دریافتی را پرداخت کنند.
مدیر توزیع نیروی برق تویســرکان با تاکید بر اینکه پرداخت قبوض برق 
تاثیر مستقیم بر خدمات به مشترکان دارد، گفت: امیدوارم مشترکان هرچه 

سریع تر هزینه قبوض برق خود را واریز کنند.
وی با تاکید بر اجرای دستورالعمل شهرســتان در مبارزه با ویروس کرونا 
و واحد ایمنی برق اســتان در این شــرکت افزود: اکنون همکاران موظف به 
زدن ماســک هســتند و به ارباب رجوع نیز در صورت نزدن ماســک خدمات 

ارائه نمی شود.
جلیلوند در ادامه از طلب 7 میلیارد تومانی شــرکت برق از دســتگاه های 
اجرایی و مــردم خبر داد و گفت: دو بدهکار اصلی شــرکت برق شهرســتان 
شــهرداری با یک میلیارد تومــان و اداره آب و فاضالب بالغ بــر یک  میلیارد 

تومان است.
وی بدهی مشترکان خانگی روستاهای تویسرکان به شرکت برق را در سطح 
شهرســتان 2 میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: حدود 50 درصد 
از این طلب به مشترکان روستاهای بخش مرکزی و مابقی طلب به روستاهای 

بخش قلقلرود اختصاص دارد.
مدیر توزیع نیروی برق تویســرکان درخصوص مصوبات جلســه پیگیری 
مطالبات اداره برق در سال گذشته بیان کرد: متاسفانه راهکارهای ارائه شده 
برای اخذ طلب شــرکت برق در عمل تحقق پیدا نکــرد، تنها اتفاق خوبی که 

افتاد اضافه نشدن بدهی است.
وی با بیان اینکه کمترین طلب ما در بخش کشــاورزی به مبلغ 300 میلیون 
تومان اســت که این مهم ارتباط زیادی به پیک مصرف دارد، گفت: به روز شدن 
خدمات نظیر اطالع رسانی پیامک صوتی به مشترکان ضمن صرفه اقتصادی 

باال در خدمات دهی ما هم تاثیرگذاری باالیی دارد.
جلیلوند با اشاره به انعقاد تفاهمنامه شرکت برق با کشاورزان برای اجرای 
طرح پیک مصرف قطع برق چهار ساعت یعنی ساعات 13 تا 17 خاطرنشان 
کرد: کشــاورزان در این طرح 20 ســاعت دیگر روز را خدمــات رایگان دریافت 

می کنند، این مسئله تاثیر زیادی در وصول مطالبات داشته است.
وی با بیان اینکه کشــاورزان عالقه مند بــه بهره مندی از طرح پیک مصرف 
می تواند با شرکت برق تفاهمنامه منعقد کنند، تاکید کرد: اجرای این طرح 

کمک زیادی به کاهش پیک مصرف و خاموشی ها کرده است.
مدیــر توزیــع نیروی بــرق تویســرکان تصریح کــرد: شهرســتان در بخش 
کشــاورزی با مدیریت مصرف در پیک بار نســبت به دیگر شهرستان ها استان 

عملکردی مطلوب تر دارد.
وی تعداد مشــترکین برق تویســرکان را 53 هزار دانســت و بــا بیان اینکه 
حدود 50 درصد کنتورهای مشــترکان به دیجیتال تبدیل شــده است، یادآور 
شد: کنتورهای بخش کشاورزی و مصارف سنگین شهرستان صد درصد کنتور 

دیجیتالی است.
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مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار گفت: 
به مناسبت هفته دولت 5 پروژه برق با اعتبار 33 
میلیارد و 258 میلیون ریال در شهرستان بهار به 

بهره برداری می رسد.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان بهــار از اجرای 
تبدیل 15 کیلومتر شــبکه هوایی سیمی به کابل 
خودنگهــدار و چهــار  پــروژه بــرق با اعتبــار 33 
میلیارد و 900 میلیون ریــال  طی هفته دولت در 

شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق بهار، مازیار 
باللــی مقــدم ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شهدای واالمقام دولت به ویژه شهیدان رجایی و 
باهنر و تبریک هفته دولت با اشــاره به وضعیت 
بــرق شهرســتان، اظهــار کــرد: انــرژی تحویلــی 
شهرســتان 353 هــزار و 59 کیلووات ســاعت و 
مصــرف انــرژی نیــز 337 هــزار و 616 کیلووات 

ساعت تا پایان سال 98 بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه تلفــات انرژی شهرســتان 
تــا نیمه مــرداد مــاه 8.25  درصد اســت، گفت: 
امیدواریم با برنامه های پیش بینی شــده و اجرای 
آن هــا این رقم تا پایان ســال 99 بــه 6.3 درصد 

کاهش یابد.
مدیــر توزیع برق شهرســتان بهار با اشــاره به 
وضعیت مشــترکین، افزود: شهرســتان بهار 49 
هزار و 54 مشترک دارد که از این تعداد 25 هزار و 
478 مشترک مربوط به شهر بهار است که حدود 
52 درصد مشــترکین را شامل می شــود و مابقی 
مشترکین مربوط به بخش های اللجین و صالح 

آباد و مهاجران هستند .
وی با بیان اینکه عمده مصرف شهرســتان در 
بخش کشــاورزی و صنعتی  اســت، گفت: اوج بار 
در شهرســتان 73 مگاوات و اوج بار  استان 665 

مگاوات است.
باللــی بــا اشــاره بــه شــاخص ها و اقدامــات 
انجام شــده در این خصــوص، ابراز کــرد:  الگوی 
انرژی در شهرســتان رعایت می شــود و در تلفات 
انــرژی و مدت زمــان خاموشــی روند کاهشــی را 

شاهد بوده ایم.
وی با بیان اینکه امسال به عنوان سال جهش 
تولید نام گذاری شــده اســت، ابراز کــرد: در این 

راستا تمام تالش خود را در راستای ظرفیت سازی 
در بخش هــای مختلــف از جمله صنعتــی انجام 

داده ایم .
مدیــر توزیــع برق شهرســتان بهــار با اشــاره 
کاهــش  راســتای  در  انجام شــده  اقدامــات  بــه 
خاموشی ها، یادآور شــد: در این زمینه شناسایی 
فیدرهای بحرانی با هدف اجرای تعمیرات بر روی 
آن ها، مانورهای عملیاتی و تعمیراتی، به کارگیری 
دســتگاه التراســونیک در شناســایی نشــتی ها، 
انعقاد قــرارداد با پیمانــکار، تعمیــرات به روش 
خط گرم در شبکه، افزایش اعتبارات قدرت مانور، 
توســعه فیدر برای مانورینگ، باال بــردن قابلیت 
اطمینان شبکه و افزایش نقاط مانور انجام شده 

است.
وی تصریح کرد: طلب این شرکت از مشترکین 
خــود 72 میلیــارد و 258 میلیون ریــال بوده که 
بیشــترین بخش آن مربوط به خانگی و صنعتی 

است.
باللــی با اشــاره بــه چالش هــای موجــود در 
حوزه برق شهرســتان، گفت: مشــکالت تجاوز به 
حریم شبکه ها، اســتفاده برق غیر مجاز و وصول 
مطالبات از دســتگاه ها از مشــکالت ما در بخش 

توزیع است.
وی بــا بیــان اینکــه نیازمنــد صرفه جویی در 
مصرف برق هســتیم، اظهار کرد: در روزهایی که 
دمــای هوا افزایــش یافته و هوا گرم می شــود، از 
حداکثر ظرفیت خود برای صرفه جویی و کاهش 

مصرف استفاده می کنیم.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهار با بیان اینکه 
اگر شــاهد کاهش مصرف برق در یک روز باشیم 
نبایــد آن را اصــل بدانیــم و تذکر به شــهروندان 
درخصوص صرفه جویی را نادیده بگیریم، گفت:  
شــهروندان باید کمــک  حال مــا در صنعت برق 

باشند.
وی بــا بیان اینکه مشــترکان باید در ســاعات 
از  اســتفاده  در  بیشــتری  مراعــات  مصــرف  اوج 
وسایل برقی داشــته باشــند، افزود: ساعت اوج 
مصرف روز 13 تا 17 و ساعت اوج مصرف شب 20 
تا 24 اســت که درخواست شده در این ساعات از 

وسایل ُپرمصرف برقی استفاده نشود.

باللی مقدم با بیان اینکه استفاده از اتو، جاروی 
برقی، ماشــین لباسشــویی، سشــوار و مــواردی 
از ایــن قبیــل را می تــوان در ســاعات اولیــه روز 
انجام داد، گفت: مشــترکین در ســاعت های اوج 
مصرف نیز وســایل سرمایشــی را مدیریت کنند 
و حتی المقــدور از کولــر گازی اســتفاده نکننــد و 

کولرآبی را روی دور ُکند قرار دهند.
وی با اشــاره طرح های تشویقی وزارت نیرو در 
راستای مدیریت مصرف، اظهار کرد: این طرح ها 

برای مشترکین مختلف وجود دارد.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان بهار بــه طرح 
تشــویقی کشــاورزان کــه از چــاه آب کشــاورزی 
برخوردار هستند اشاره و با بیان اینکه هزار و 73  
کشــاورز امســال در این طرح ثبت نام کرده اند، 
گفــت: امیدواریــم در کاهش پیــک مصرف مثمر 

ثمرباشد.
وی بــا بیــان اینکــه کشــاورزان بایــد در چهار 
ســاعت اوج بار موتور چاه کشــاورزی خــود را به 
مــدت 31 روز خامــوش کننــد، عنــوان کــرد: اگر 
کشــاورزان در دوره زمانــی مشخص شــده موتور 
چــاه خــود را مطابــق تفاهم نامه امضاشــده در 
ســاعات اوج بار روز یا شــب خاموش کنند، بهای 
صورت حســاب بــرق مصرفــی آن هــا بخشــوده 
خواهــد شــد و عالوه بــر آن متناســب بــا میزان 

کاهش مصرف از پاداش نیز برخوردار می شوند.
باللی مقدم با بیان اینکه طرح تشــویقی برای 
واحدهای صنعتی درنظر گرفته شده است، گفت: 
این طرح ها شــامل ذخیره عملیاتی، جابه جایی 
روز تعطیل، کاهش بار ســاعات اوج، تعطیالت و 
تعمیرات ســالیانه و ساعات کار برنامه ریزی شده 

است.
وی ادامــه داد: واحدهــای صنعتی مشــمول 
در دوره زمانی ابتدای تیرمــاه تا پایان مردادماه 
بــا عمل به تعهــدات خــود می تواننــد از مزایای 

طرح های تشویقی وزارت نیرو بهره مند شوند.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهار به طرح های 

اضطراری  مولدهــای  دارنــدگان  برای  تشــویقی 
اشــاره و تأکیــد کرد: ایــن مشــترکین می توانند 
در ســاعات اوج تولید داشته باشــند و از ابتدای 
تیرماه تا 15 شهریورماه در این طرح شرکت کنند 

و از پاداش همکاری برخوردار شوند.
وی با اشــاره به اینکه بیشــترین مشــارکت در 
طرح هــای  مشــمولین  را  تشــویقی  طرح هــای 
درصــد   65 تاکنــون  افــزود:  دارنــد،  کشــاورزی 

مشمولین در این طرح شرکت کرده اند.
باللی مقــدم عنــوان کــرد: به مناســبت هفته 
دولــت 5 پروژه برق با اعتبــار 33 میلیارد و 258 
میلیون ریال در شهرســتان بهار بــه بهره برداری 

می رسد.
وی افزود: ایــن پروژه ها شــامل تعویض یک 
هــزار و 50 دســتگاه کنتــور تکفاز معیــوب و 34 
دســتگاه کنتور ســه فــاز معیــوب شهرســتان در 
راستای اصالح الگوی مصرف و کنترل بار مصارف 
خانگــی و تجــاری و  تبدیــل 15 کیلومتــر شــبکه 

هوایی سیمی به کابل خودنگهدار است.
مدیر توزیع برق شهرســتان بهــار عنوان کرد: 
تعویــض 48 اصله پایه فرســوده 9 متــری برای 
بازســازی شبکه فرســوده و جلوگیری از تلفات در 
شبکه،  نصب پنج دستگاه سکسیونر گازی شامل 
سه دســتگاه GSM NHV و دو دستگاه معمولی، 
نصب 6 دســتگاه خطاسنج ســاده 20 کیلوولت، 
نصــب 9دســتگاه کات اوت تیغــه ای در راســتای 
کاهش خاموشــی های خواسته و ناخواسته نیز از 

دیگر پروژه ها است.
8 کیلومتــر شــبکه  از احــداث  وی همچنیــن 
دســتگاه   18 احــداث  کیلوولــت،   20 هوایــی 
پســت هوایی اختصاصــی، احداث 20 دســتگاه 
تابلــو اختصاصی بــرای تامین بــرق متقاضیان 
نصــب450  و  و...  تجــاری  صنعتــی،  کشــاورزی، 
دســتگاه کنتور تکفاز و 40 دســتگاه کنتورسه فاز 
عادی شهرســتان خبر داد و اعتبــار آن را بالغ بر 

33 میلیارد ریال عنوان کرد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار خبر داد

افتتاح 5 پروژه برق با اعتبار
33 میلیارد و 258 میلیون 
ریال طی هفته دولت در بهار

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

بدینوسیله درگذشت 
علی حسین حیدری خواه و محسن کیهانی جامع 

)از همکاران بازنشســته( 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

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

همکار گرامی
آقای مهدی رشیدی بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، 
برای آن عزیز ســفر کرده علو درجات معنوی و برای شما و خانواده محترم 

صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
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مدیــر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ 
گفت: از ابتدای سال تاکنون از منابع داخلی 
مبلغ 60 هزار و 489 میلیون ریال هزینه شده 

است.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، علی هائل همدانی 
با اشاره به هزینه کرد مبلغ 60 میلیارد و 489 
میلیون ریال از ابتدای ســال تاکنون در توزیع 
بــرق کبودراهنگ، اظهــار داشــت: مبلغ 40  
میلیارد ریال در بخش اصالح و بهینه سازی و 
افزایش پایداری شبکه و 2.6 میلیارد ریال در 
بخش تعمیرات و نگهداری شبکه های موجود 
برایارائــه ســرویس مطلــوب به مشــترکین 

هزینه شده است.
وی افــزود: در اجرای طرح هــای کاهش 
تلفات که جــزء سیاســت های اصلی وزارت 
نیرو است مبلغ 15 میلیارد ریال هزینه شده 

است.
مدیر توزیع بــرق کبودراهنگ عنوان کرد: 
یکــی از وظایــف مــا تالش بــرای ارائــه برق 
مطمئن به مشترکین است و در همین راستا 
اقدامات بســیاری بــرای بهبود شــبکه های 
موجود داشــتیم که  باعث شده شاهد روند 
کاهــش مصرف نســبت به ســال های قبل 
باشــیم و همین امر موجب شده که جایگاه 

مناسبی در سطح استان داشته باشیم.
نیروگاه هــای  ایجــاد  بــه  ادامــه  در  وی 
خورشیدی در سطح شهرســتان اشاره کرد و 
گفت: ما آمادگی داریم که با انجام مشــاوره 
برای متقاضیان در این زمینه جذب سرمایه 

داشته باشیم.
هایــل همدانــی همچنیــن بــه بدهی 12 
میلیــارد و 898  میلیون تومانــی توزیع برق 

کبودراهنــگ از مشــترکین اشــاره کرد 
ایــن  اگــر  افــزود:  و 

مطالبــات توســط مــردم پرداخــت شــود 
می توانیم از همین محل شبکه ها را نوسازی 
کنیــم، شــبکه جدیــد احــداث کنیم، شــبکه 
روشــنائی معابر مناســبی داشــته باشــیم و 
بســیاری اقدامــات دیگر بــرای رفاه بیشــتر 

مردم انجام دهیم.
وی ادامــه داد: از مــردم تقاضــا داریم با 
پرداخــت به موقع قبــض برق مــا را در این 
زمینــه یــاری کننــد و همکاری هــای الزم را با 

شرکت توزیع برق داشته باشند.
مدیر توزیع برق کبودراهنگ ابراز داشت: 
درخواست دیگری که از مردم داریم این است 
که در ساخت و سازهائی که انجام می دهند 
قبل از هرگونه اقدام نسبت به رعایت حریم 
شــبکه ها بــه خصــوص شــبکه های فشــار 
متوســط که دارای خطرات بالقوه ای اســت 
توجه ویژه ای داشته باشــند تا در این زمینه 

دچار مشکل نشوند.
مشــترکین  تعــداد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شهرســتان 43 هزار مشترک است، گفت: در 
حال حاضر برق شهرســتان از 29 فیدر فشار 
متوسط تغذیه می شــود و پیک بار همزمان 

شهرستان تاکنون 52.2 مگاوات است.
هایل همدانی با اشاره به وجود یک هزار 
و 571 کیلومتر شــبکه فشــار متوســط، 762 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف و یک هزار و 414 
دســتگاه پســت توزیع اختصاصی و عمومی 
در سطح شهرستان عنوان کرد: تعداد 595 
حلقه چاه آب کشاورزی در شهرستان برقدار 
است و از 128 روستای شهرستان کبودراهنگ 

و همه روســتاها از نعمت برق برخوردار 
هستند.
ی  و

بیان داشــت: برای حمایت از افراد و اقشــار 
آســیب پذیر با ارائــه معرفی نامــه و مدارک 
الزم یــک انشــعاب رایــگان بــه مددجویان 
کمیته امــداد امــام خمینی )ره(، بهزیســتی 
و خانواده هــای معظم شــهداء و ایثارگران 
واگــذار می کنیم و اگر کســی بخواهد در یک 
منطقــه ای بــه صــورت موقت از شــبکه برق 
اســتفاده کند ما این آمادگی را داریم که یک 

انشعاب موقت واگذار کنیم.
مدیــر توزیــع بــرق کبودراهنــگ اظهــار 
داشــت: از ابتدای ســال تاکنون حدود 124 
چراغ روشنائی در شهرستان نصب کرده ایم 
و 27 هزار و 126 دستگاه انواع مختلف چراغ 
در سطح شهرســتان داریم که با دو دستگاه 
باالبر به صورت برنامه ریزی شده در روستاها 
و بــا درخواســت دهیــاری و در شــهرها بــا  
بازدید پرسنل درخواست های مردمی انجام 

می شود.
وی گفت: تمامی پروتکل های بهداشتی و 
دســتورالعمل های حوزه پیشگیری و مقابله 
با کرونــا در مدیریت توزیع برق شهرســتان 
کبودراهنگ توسط همکاران و درحین اجرای 

پروژه های عمرانی به دقت رعایت می شود.
تعمیــرات  و  اصــالح  همدانــی  هایــل 
فیدرهــای 20 کیلوولت کبودراهنگ به طول 

258 کیلومتــر و فشــار ضعیــف به طول 
40 کیلومتر، اصــالح و تعمیرات 

و  شــهری  معابــر  روشــنائی 
و  روستا   128 روســتائی 

تعویــض تیرهــای چوبــی 24 اصلــه پایــه 
12.800  با هدف کاهش تلفات در شبکه های 
توزیع، نبود نیاز به شاخه زنی درختان جدید 
در حوزه شبکه فشار ضعیف و بهبود سیما و 
منظر شهر از بابت تاسیسات برق و مبلمان 
شــهری را از دیگــر اقدامــات اجرایــی ایــن 

مدیریت برشمرد.
وی از  تبدیــل 15 کیلومتــر ســیم مســی 
فرســوده به کابل خودنگهــدار با نصب 108 
اصله پایه 9.400 ســیمانی جدید با اعتباری 
بالغ بر 8 میلیــارد و 850 میلیون ریال خبر 
داد و گفــت: تبدیل برق غیرمجــاز به مجاز 
72 مشترک و تشــکیل 250 پرونده حقوقی 
کنتورهــای  تعویــض  غیرمجــاز،  برق هــای 
 5 فــاز   3 و  دســتگاه   572 تکفــاز  معیــوب 
دســتگاه  در راســتای طرح کاهــش تلفات 

توانیر نیز انجام شده است.
مدیر توزیع بــرق کبودراهنگ عنوان کرد: 
توسعه شبکه فشار ضعیف هوایی  روستایی 
به متراژ 2.2 کیلومتر به تعداد 70 اصله پایه 
9.400 برای جهت برقــدار کردن متقاضیان 
جدیــد روســتایی، برقرســانی بــه مجتمــع 
عظیمی کردآباد به تعداد 68 دستگاه کنتور 
برق تکفاز و برقرســانی به مجتمع تجاری به 
تعــداد 48 دســتگاه کنتور برق تکفــاز نیز از 

دیگر فعالیت ها بوده است.

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

هزینه کرد 60 میلیارد
و 489 میلیون ریال در توزیع 
برق کبودراهنگ
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مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شــرکت توانیر با بیان اینکه مانور 
جهادی شبکه های توزیع برق اســتان همدان با هدف بهره گیری از 
توانمندی هــای موجود و افزایــش بهره وری در حال انجام اســت، 
گفت: این اقدام در راستای سیاست های کالن کشور و بحث اقتصاد 

مقاومتی و نگاهی که به جهش تولید داریم قابل ارزیابی است.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همــدان، مانور جهادی شــبکه های توزیــع برق اســتان همدان با 
حضــور صادقی مدیــرکل دفتر نظــارت بــر توزیع شــرکت توانیر، 
جمشــیدی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، 
طالبــی مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران و پورحســینی مدیرکل 
پدافنــد غیرعامل اســتانداری همدان، ســرهنگ امیــری فرمانده 
بســیج ادارات، ســتوده رئیس شــورای هماهنگی و انسجام بخشی 
صنعت آب و برق اســتان و جمعی از مدیران شهرستانی به صورت 
ویدئو کنفرانس در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان برگزار شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر در این مراسم اظهار 
داشــت: ما در شــرایطی این مانور را آغاز می کنیــم که چندی پیش 
درگیر بحران تابســتان و پیک بــار بودیم که مدیریت شــد و از این 

مرحله سربلند عبور کردیم.
مســعود صادقی با بیان اینکــه این مانور با هــدف بهره گیری از 
توانمندی هــای موجود و افزایــش بهره وری در حال انجام اســت، 
گفت: در راستای سیاست های کالن کشور و بحث اقتصاد مقاومتی 

و نگاهی که به جهش تولید داریم این اقدام قابل ارزیابی است.

وی ابراز داشــت: در این مانورهــا با تهیه ســناریو و برنامه ریزی 
که از قبل انجام شــده است به شکل بســیار هدفمند نسبت به رفع 
مشکالت شبکه برق اقدام می شود و فیدرهایی که دچار خاموشی و 

مشکل هستند، اصالح می شوند.
مدیــرکل دفتر نظارت بــر توزیع شــرکت توانیر با بیــان اینکه از 
برکات اجــرای این مانور بهره مندی مشــترکین از انــرژی با ثبات و 
پایدار است، ادامه داد: امید اســت در پایان این مانور نتایج بسیار 

خوبی حاصل کنیم.
اجــرای  بــر  تأکیــد  و  کرونــا  شــیوع  بحــث  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دســتورالعمل های بهداشــتی و ایمنی عنوان کرد: بــا توجه به این 
اینکــه تعداد زیــادی از همکاران در محدوده جغرافیایی مشــخص 
شــده در کنــار یکدیگــر مشــغول فعالیت هســتند، رعایــت تمام 

دستورالعمل های بهداشتی ضرورت دارد.

zzzبرقzتوزیــعzهایzشــبکهzازzکیلومتــرz74zتعمیــرzوzاصــاح
استانzدرzمانورzجهادی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز در ادامه 
اظهار داشت: امروز مانور جهادی شــرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان با 59 اکیپ اجرا می شود.
شیرزاد جمشیدی با بیان اینکه این مانور با اعتباری بالغ بر 215 
میلیون تومان به منظور تعمیرات اساسی 74 کیلومتر از شبکه های 
توزیــع با مشــارکت 250  نفر در حال انجام اســت، گفت: این طرح 
به صورت همزمان در پنج شهرســتان همدان، مالیر، نهاوند، رزن و 

کبودراهنگ برگزار می شود.
وی افــزود: ایــن مانور بــر روی 6 فیــدر 20 کیلوولت کــه تامین 

بخشی از انرژی مشترکین برق را بر عهده دارند انجام می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان با بیان 
اینکه با توجه به شــرایط کرونایی، رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اهمیت ویــژه ای دارد، گفت: در حالت عادی اجــرای این برنامه و 
انجام اصالحات و تعمیرات شبکه هفته ها به طول می انجامید که 
بــا برنامه ریزی صــورت گرفته و انجام مانور ایــن اصالحات طی 4 

ساعت با فعالیت جهادی اکیپ ها انجام می شود.
وی با اشاره به اهداف اجرایی مانور عنوان کرد: افزایش قابلیت 
اطمینــان و تاب آوری شــبکه، کاهش خاموشــی ها و انــرژی توزیع 
نشــده، اســتفاده هدفمند و بهینــه از اعتبارات و نقدینگــی، ارتقاء 
ســطح آمادگی پرســنل به منظور مقابله با بحران هــای احتمالی و 
افزایش ایمنی شــهروندان و رفع کانون های خطر از اهداف اجرایی 

این مانور است.
جمشــیدی با اشاره به شناســایی کانون های خطر تصریح کرد: 
طــی یک ماه گذشــته اطالعــات را جمــع آوری کــرده و عارضه های 

شبکه ها احصاء شد.
وی با بیان اینکه این تعمیرات به منظور رفع مشــکالت شبکه ها 
اســت، گفت: نکتــه حائــز اهمیت این اســت که مــا در بحران های 
مختلــف از جایی کمــک نگرفته ایم و از ظرفیت خود شــرکت توزیع 
استفاده کردیم که این امر به دلیل همدلی، وفاق و مدیریت خوب 

حاکم در استان و مجموعه است.

مدیر توزیع برق نهاونــد گفت: این مدیریت 
در ســال 99 بــا بهره گیــری از فرمایشــات مقام 
معظــم رهبــری )حفظــه هللا( و نامگــذاری این 
ســال با عنــوان »جهــش تولید« نــگاه ویژه ای 
بــه بخــش تولیــد داشــته و تعامــل خوبــی با 
کرده  ایجاد  تولیدی  شــرکت های  و  کارخانجات 

است.
به گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیع 
نیــروی برق شهرســتان نهاوند، منصــور ذاکری 
در دیدار با فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهید سرافراز »حاج 

قاســم ســلیمانی« اظهار داشت: ایشــان اسوه 
والیتمــداری و الگــوی خدمتگزاری بــود و یاد و 
خاطره ایشــان همیشــه در اذهان ملت شریف 

ایران اسالمی خواهد ماند.
وی افــزود: توزیــع بــرق شهرســتان نهاونــد 
یکــی از ادارات خدمات رســان اســت و در ســال 
99 بــا بهره گیــری از فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری )حفظــه هللا( و نامگذاری این ســال با 
عنوان »جهــش تولید« نگاه ویــژه ای به بخش 
تولید داشــته و تعامل خوبی بــا کارخانجات و 

شرکت های تولیدی ایجاد کرده است.

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد نیــز ضمن 
تقدیر از زحمات توزیع برق شهرســتان گفت: در 
چند ســال اخیر توزیع بــرق نهاوند در بحران ها 
خــوش درخشــیده اســت و نقــش موثــری در 
رضایتمنــدی مردم  شهرســتان از خدمات نظام 

مقدس جمهوری اسالمی داشته  است.
ســپاه  کرد:  عنــوان  مختــاری  علی  ســرهنگ 
ناحیــه آمادگــی هر گونــه همکاری بــا مجموعه 
مدیریت توزیــع نیروی برق شهرســتان  نهاوند 

را دارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت 
توانیر عنوان کرد

اجرای مانور جهادی 
برق استان همدان 
با هدف بهره گیری 
از توانمندی های 
موجود و افزایش 
بهره وری

مدیر توزیع برق شهرستان نهاوند:

توزیع برق نهاوند تعامل خوبی 
با کارخانجات و شرکت های 
تولیدی دارد
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zzzمدیــرz،جمشــیدیzشــیرزادzمهنــدس
عاملzشرکتzتوزیعzبرقzاستانzهمدان:

مهندس غالمعلی رخشــانی مهــر، معاون 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر به پاس تأمین 
برق پایدار در تابســتان ســال جاری و اجرای 
برنامه هــای مدیریت مصــرف در قالب عبور 
موفق از دوران اوج مصرف و تابســتان بدون 

خاموشی
میثم جعفــرزاده، فرمانده مرکــز مقاومت 
بســیج وزارت نیرو با توجه به کســب رده برتر 
پایگاه بسیج شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان در ســطح شرکت های استانی صنعت 

برق
آقای سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان 
به پاس زحمات و تالش های خســتگی ناپذیر 
و مدبرانــه در اجــرای موفق بیســت و یکمین 

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس
zz:مایرzبرقzتوزیعzمدیرz،شیردرهzرضا

آقای قدرت الــه ولدی، معاون اســتاندار و 
فرماندار ویژه شهرســتان مالیر بابت برگزاری 
مانــور عملیاتــی جهــادی مدیریــت بحران و 

پدافند غیرعامل در شهریور ماه
حســینی،  ســیدجواد  پاســدار  ســرهنگ 
فرمانده ســپاه ناحیه مالیر بــه پاس زحمات 
مختلــف  پروژه هــای  اجــرای  در  مخلصانــه 

شهرستان مالیر 
zz:رزنzبرقzتوزیعzمدیرz،صفریzعباس

مــردم  نماینــده  لطفــی،  حســن  آقــای 
شهرســتان های رزن و درگزین بــرای افزایش 
راســتای  در  کرفــس   63.20 پســت  قــدرت 
بــرق  مطلــوب  تأمیــن  و  خدمات رســانی 

شهرستان های رزن و درگزین
آقای سیدرضا سالمتی، فرماندار شهرستان 
رزن بــرای حضــور ارزشــمنددر اجــرای موفق 
مانــور جهــادی تعمیرات خطــوط توزیع برق 
شهرســتان در شهریور ماه سال جاری  و انجام 
پروژه بهینه ســازی شــبکه توزیع برق روستای 

خمیگان و نصب ترانس
zzzتوزیع zمدیرz،جانیzشــیخیzسیدقاسم

برقzفامنین:
فامنین  فرماندار  شماعی،  سیدمجید  آقای 
به پاس حســن اجــرای اقدامات بیســتمین 

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس
zz:درگزینzبرقzتوزیعzمدیرz،امامیzحیدر

آقای میرصفدری، معاون توســعه مدیریت 
و منابع انســانی اســتانداری همدان به پاس 
اتمام زودهنگام پروژه پســت فوق توزیع برق 

در کمتر از مدت اولیه پیمان

تقدیرات مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

لزوم نصب 1900 دستگاه کنتور برای تکمیل 
پروژه کنتورهای فهام در استان همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکــه تاکنــون 10 هــزار و 600 
دســتگاه کنتــور فهام در اســتان نصب شــده که 
در حاضــردر ســامانه MDM  قابــل مشــاهده و 
مدیریت اســت، گفت: برای تکمیــل پروژه نصب 
کنتورهــای فهام یک هــزار و 900 دســتگاه دیگر 

مورد نیاز است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی با اشاره 
به اجــرای طرح های مدیریت مصــرف و پیک بار 
اظهار داشــت: این شــرکت برنامه های خود را از 
ابتدای اســفند ماه ســال 98 با برنامه ریزی بهتر 
و شناســایی ظرفیت ها در تمام تعرفه ها شــروع 
کــرده و در 15 خــرداد ماه با همــکاری مدیران و 
همــکاران بــا همفکــری و کار جمعی بــه گونه ای 
عمل کرده اســت که تاکنون ســقف مجاز استان 
رعایت شده و برنامه های پاسخگویی بار به شکل 

بهتر و دقیق تری در حال اجرا است.
وی افزود: در خصوص ادارات و دســتگاه های 
دولتی با توجه به هماهنگی مناسب با استانداری 
و دســتور اکید اســتاندار برنامــه ای تدوین و این 
برنامــه قبــل از شــروع پیک بــه تمــام ادارات و 
سازمان ها ابالغ شد تا نسبت به مدیریت مصرف 

در بخش های سرمایشی و روشنایی اقدام کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: بر اســاس این برنامه مقرر 
شد شــرکت توزیع به صورت هفتگی مصارف آنها 
را کنترل و نســبت به قبل از ســاعت 13 مقایســه 
و احصــاء کنــد و بــا رنگ بنــدی مشــخص برای 
اســتانداری ارســال شــود که بالفاصله به ادارات 
و ســازمان هایی که مصــرف را مدیریــت نکنند، 

اخطار داده می شود.
وی ادامــه داد: همچنین در این راســتا اکیپی  
متشــکل از همــکاران اســتانداری و توزیــع بــرق 
استان به صورت سرزده به ادارات اعزام می شوند 
تا نحوه مدیریت مصرف برق را به صورت دقیق و 

میدانی بررسی و گزارش کنند.
جمشــیدی با تأکیــد بر آگاه ســازی مــردم در 
خصــوص صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی ابراز 
داشــت: با توجه به اقدامات گسترده ای که سال 
گذشــته در حوزه اطالع رســانی و تبلیغی صورت 
گرفــت، امســال روش هایــی کــه اثــرات کمتری 

در آگاه ســازی مــردم و مشــترکین داشــتند کنار 
گذاشــته  شــده و برنامه های این حوزه به شکلی 
کامال هدفمند و با برنامه ریزی بهتر انجام شد که 
مهمترین آنها اســتفاده از ظرفیت تلویزیون های 
شــهری، انجام مصاحبه های میدانی توسط صدا 
و ســیما و اســتفاده از ایســتگاه های اتوبــوس یا 

تابلوهای اصلی در نقاط پر تردد شهرها است.
وی بــا اشــاره به عقــد قــرارداد بــا نمایندگی 
پذیرش و پخش پیام هــای بازرگانی تصریح کرد: 
برنامه های ضبط شده با همکاری صدا و سیمای 
مرکز همدان نیز در زمان هایی پخش می شود که 
پر بیننده ترین برنامه های تلویزیونی اســتان در 

حال پخش است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
وجود 12 هزار و 500 مشترک دیماندی در استان 
همــدان گفــت: تاکنون 10 هــزار و 600 دســتگاه 
کنتور فهام در اســتان نصب شده که در حاضردر 

سامانه MDM  قابل مشاهده و مدیریت است.
وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل پروژه نصب 
کنتورهــای فهام یک هــزار و 900 دســتگاه دیگر 

مورد نیاز است.
جمشیدی با بیان اینکه امسال 8 هزار و 537 
مورد تفاهمنامــه همکاری در این حــوزه منعقد 
شده اســت، افزود: مجموع دیماند مصرفی این 

مشترکین حدود190مگاوات است.
وی با اشــاره به به اینکه سهمیه پاسخگویی بار 
شرکت 77 مگاوات اســت، تصریح کرد: عملکرد 
پاســخگویی بار کنتورهای طرح فهام قابل رویت 
در ســامانه MDM در ماه جاری به طور میانگین 
MW 53 و در خصوص مشترکین فاقد کنتورهای 
عملکــرد  مجمــوع  در  و   8  MW حــدود  فهــام 
همزمان مدیریت بار در تمام طرح های همکاری 

معادل MW 61 بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کــرد: با 76 مولد خــود تامین با 
ظرفیــت نامــی 22 مــگاوات نیز قــرارداد منعقد 
شده اســت که توان تولیدی آنها درمجموع 3.5 

مگاوات است.
وی با بیان اینکه تعداد 6 نیروگاه خورشــیدی 
در سطح اســتان به مجموع ظرفیت 42 مگاوات 
وجود دارد کــه تــوان تولیدی آنهــا 35 مگاوات 
اســت، گفت: تعــداد چهار دســتگاه CHP نیز در 
مجموع به ظرفیــت 17.7 مگاوات وجود دارد که 

توان تولیدی آنها10 مگاوات است.
جمشــیدی با اشــاره به افزایش درجه حرارت 
اســتان نســبت به چند روز گذشــته تصریح کرد: 
با مدیریت مصــرف و صرفه جویــی می توانیم با 
موفقیــت و بدون خاموشــی این رزوهــای گرم را 

پشت سر بگذاریم.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

زیباترین ترانه زمینی، آهنگ تپش قلب فرشته ای آسمانی است.
همکاران گرامی آقای حیدر امامی از درگزین، نصرت اله حاتمی رامش 

از اسدآباد و حامد سوری از تویسرکان
ضمن عــرض تبریک قــدم نو رســیده از خداوند منــان برای شــما آرزوی 

سالمتی و بهروزی می نماییم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به بازنشستگان

آقــای محمدرحیــم ســلگی از نهاونــد نایــل شــدن شــما را بــه افتخار 
بازنشســتگی تبریک گفتــه و از خداوند آرزوی پیــروزی و موفقیت 

شما را در تمام عرصه های زندگی خواستاریم.
بر ایــن باوریم بازنشســتگی فصل نوینی از زندگــی و آغازی 

برای زندگی با شیوه و ایده های جدید است، امید است این 
دوران جدیــد از پربارترین و با نشــاط  ترین مراحل زندگی 

پرثمرتان باشد.
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بهره برداری از 3 پروژه برق در حوزه امور یک برق همدان به 
مناسبت هفته دولت

همدان- به مناســبت هفته دولت ســه پــروژه در حوزه امــور برق همدان یــک افتتاح و به 
بهره برداری رسید.

این پروژه ها شــامل تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در شهر همدان به طول 12 کیلومتر 
بــا اعتباری بالغ بــر 3 میلیارد ریال، تبدیل ســیم به کابــل خودنگهدار در شــهر مریانج به 
طول 2 کیلومتر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال و کابلکشــی 20KV پســت بیمه ایران تا 

پســت آریان به طول 300 متر با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال است.

اجرای مرحله دوم مانور پایش کنترل مصرف ادارات توسط امور 
یک برق همدان

همدان- در راســتای پایش کنترل مصــرف برق ادارات برای کاهــش 90 درصدی مصرف و 
پیک بار پس از ســاعت اداری، اکیپ هایی از طرف این امور برای بازدید ســرزده از ادارات حوزه 

امور یک برق همدان تشکیل شد.
در مرحلــه دوم مانــور پایش کنتــرل مصــرف ادارات از 33 اداره و 10 سرپرســتی بانک ها 
بازدید به عمل آمد که اقدامــات خوب و قابل مالحظه ای در خصوص مدیریت مصرف برق 
انجــام داده بودند. همچنیــن در این بازدید تذکــرات الزم به اداراتی که دســتورالعمل ها را 

رعایت نکرده بودند داده شد.

همــدان

دیدار مدیر توزیع برق نهاوند با امام جمعه شهرستان
نهاوند- منصور ذاکری با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار با تبریک روز پنجم مرداد ســالروز اولین نماز جمعه کشور و گرامیداشت یاد 
و خاطــره آیت هللا طالقانی، بــه نقش مهم ائمه جمعه در مدیریت مصرف برق اشــاره کرد و از 
حجت االسالم مغیثی درخواست کرد در فواصل سخنرانی ها که به صورت مجازی انجام  می دهند 
 به مردم شریف شهرستان در خصوص مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف تذکر دهند.
حجــت االســالم عباســعلی مغیثی امــام جمعــه نهاوند نیز ضمــن تبریک بــه مهندس 
ذاکــری به منظــور انتصاب ایشــان برای خدمــت در ســمت  مدیریت توزیــع نیروی برق 
شهرســتان نهاونــد بــا تأکید بــر ترویج فرهنــگ مدیریت مصــرف برق افــزود: در زمان 
طاغوت از امام خمینی)ره( پرســیدند اســتفاده غیر مجاز  از وســایل عمومــی  چه حکمی 
دارد کــه ایشــان فرمودند حرام اســت و نبایــد از چیزی کــه متعلق به بیت المال اســت 

کرد. غیرمجاز  استفاده 

نهاونـــد

معرفی کارکنان نمونه شرکت توزیع برق استان همدان

گرامیداشت روز عفاف و حجاب در مدیریت برق رزن
رزن- به مناسبت گرامیداشت 21 تیر ماه روز عفاف و حجاب از کارکنان شاغل در مدیریت برق 

رزن تقدیر به عمل آمد.
عباس صفری سرپرســت برق رزن در این مراسم از آقای رضا ولی پور و خانم نسرین حبیبی و 

فاطمه ترکمنی با اهداء لوح سپاس تجلیل کرد.

برگزاری مانور پایش مصرف برق ادارات در رزن
رزن- مانور پایش مصرف برق ادارات بعد از وقت اداری در سطح شهرستان رزن برگزار شد.

دراین مانور کارشناسان مدیریت مصرف در بازدید میدانی از مصرف برق ادارات بعد از وقت 
اداری بازدید کردند و به اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکرده بودند تذکرات الزم داده شد.

تجدید میثاق و ادای احترام به شهدای شهر رزن به مناسبت هفته دولت
رزن- همزمان با فرا رســیدن هفته دولت و به مناســبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام 
شــهدا و شــهیدان رجایی و باهنر، پرســنل توزیع برق رزن به همراه سرپرســت ایــن مدیریت با 

حضور در گلزار شهدای این شهر با شهدا تجدید میثاق کردند.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه  های عمرانی برق رزن در هفته دولت
رزن- مراســم افتتاح و کلنگ زنی همزمان 15 پروژه  توزیع بــرق رزن با اختصاص 28 میلیارد و 
221 میلیــون ریال اعتبار با حضور امام جمعه دمق و فرماندار رزن و جمعی از مســئولین ادارات 

شهرستان در شهر دمق برگزار شد.
سرپرســت توزیع برق رزن گفت: تعداد ســه پســت عمومی به ظرفیت 150 کیلوولت در شهر 
دمق و روســتاهای چایان و خمیگان با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون ریال نصب شده 
اســت که برای برق دار شدن متقاضیان جدید در روستای خمیگان 0.5 کیلومتر شبکه با اعتباری 

بالغ بر 300 میلیون ریال اجرا شد.
عباس صفری بیان کرد: یکی از موارد شــاخص در سال جاری افتتاح 4 کیلومتر تبدیل شبکه 
مســی به کابل خودنگهدار در شــهر رزن با اعتبار 2 میلیارد ریال در راستای تامین برق مستمر و 

افزایش ضریب پایداری شبکه است.

تقدیر فرماندار رزن از سرپرست توزیع برق شهرستان
رزن- ســالمتی فرماندار رزن طی مراســمی از تالش هــای مدیریت توزیع برق رزن در راســتای 

اصالح و بهینه سازی شبکه های برق تقدیر کرد.
فرماندار رزن در این مراسم گفت: با توجه به اهتمام جدی و همکاری ثمربخش صفری مدیر 
توزیع برق شهرســتان در احداث پروژه های بهینه سازی شــبکه توزیع برق در روستای خمیگان و 

نصب ترانس در روستای چایان و شهر دمق بابت رضایتمندی مردم تقدیر می شود.

رزن

ایمن کار نمونه:

جناب آقای مهدی کوکبی دانا
 از مدیریت توزیع برق رزن

جناب آقای احمد صوفی 
از مدیریت توزیع برق کبودراهنگ

کارمند نمونه  

جناب آقای مسعود حاتمی
از پرسنل رسمی 

جناب آقای مصطفی ملکی
از پرسنل شرکت خدماتی تدبیر صنعت کوثر

تکنسین و اپراتور نمونه:

جناب آقای محسن صوفیانی

مدیر نمونه  
جناب آقای سیدرضوان 

معراجی غمگین 
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

معاون نمونه  

جناب آقای رضا الماسی 
معاون منابع انسانی 
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غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور کارکنان برق 
کبودراهنگ

کبودراهنگ- به مناسبت هفته دولت عطرافشــانی گلزار شهدای شهرستان کبودراهنگ با 
حضور فرماندار و معاونین و روسای دستگاه های اجرایی در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

در ایــن مراســم مدیریــت و اعضــای پایــگاه مقاومت شــهید احمــد هاشــمی توزیع برق 
کبودراهنگ نیز با حضور در گلزار شهدا با آرمان های امام و شهداء بیعت کردند.

کبودراهنگ

اجرای مانور کنترل و پایش برق ادارات در فامنین
فامنیــن- مانور پایش و  کنترل برق ادارات شهرســتان فامنین در خــارج از وقت اداری و با 
حضور کارشــناس مدیریت مصرف و  نیروهای بســیجی پایگاه شــهید محمد مهدی ترابی در 
راستای توسعه و ترویج مدیریت مصرف، سیستم سرمایشی و روشنایی ساختمان ادارات مورد 

بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.

نصب اولین آشیانه پرنده بر روی فیدر جاده ساوه

فامنین- برای اولین بار آشیانه پرنده  بر روی فیدر جاده ساوه، در روستای قوشجه شهرستان 
فامنین نصب شد.

نصب آشیانه پرنده همزمان با خاموشی مدیریت اضطرار برق و در راستای حفاظت از گونه 
های پرندگان در معرض خطر انقراض و پیشگیری از خاموشی های ناخواسته انجام شد.

*افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 کیلوواتی همزمان با 8 پروژه دیگر در فامنین
فامنین- به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از یک 
پروژه نیروگاه خورشــیدی 10 کیلو واتی همزمان با 8 پروژه دیگر در ســطح شهرستان فامنین 
بــا اعتباری بالغ بر 35 میلیارد و 400 میلیون ریال با حضور شــماعی فرماندار، حیدری معاون 

فرماندار و شیخی جانی مدیر توزیع برق شهرستان فامنین بهره برداری شد.

فامنین

افتتاح همزمان پروژه های نیرورسانی مدیریت توزیع نیروی برق 
تویسرکان

تویسرکان- به مناسبت هفته دولت پروژه های نیرورسانی با اعتبار 10 میلیارد ریال با حضور 

ســید رســول حســینی فرماندار و رضا جلیلوند مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان تویسرکان 

افتتاح شد.

در ایــن پروژه ها به واحدهای صنعتی، چاه های کشــاورزی، گلخانه هــا و واحدهای تولیدی 

نظیر دامداری و مرغداری ها برق رسانی شد.

آغاز پروژه  اصالح و بهینه سازی شبکه توزیع برق 20 روستای 
تویسرکان

تویسرکان- با حضور محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی، 

سیدرسول حسینی فرماندار و رضا جلیلوند مدیر توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان پروژه 

اصالح و بهینه  ســازی 650 متر شبکه توزیع برق 20 روستای سطح  شهرستان از روستای کارخانه 

آغاز شد.

در این پروژه که با اعتبار بالغ بر 10 میلیارد ریال شروع به کار شد، شبکه توزیع برق 20 روستای 

درودان، دوالیــی، نجــف آباد، فریــازان، نقده، باباپیر، بهارآب، حاجی آباد، ســوری، والشــجرد، 

کمانگــران، کرزان، چاشــتخوره، رودآور، حمیــل آباد، فتح آباد، ســهام آباد، مالیچــه، بوجان و 

کارخانه بهینه سازی می شود.

تقدیر از خانواده شهداء کارمند در مدیریت توزیع برق تویسرکان
تویســرکان- به مناسبت هفته دولت از خانواده شــهداء کارمند مدیریت توزیع نیروی برق 

شهرستان قدردانی به عمل آمد.

در ایــن آئین رضا جلیلوند مدیر توزیع برق تویســرکان با حضور در منزل شــهید »علیرضا 

فالحی« از شــهدای گرانقدر این مدیریت و اهدای لوح تقدیر از مقام شامخ این شهید واالمقام 

و خانواده وی تجلیل کرد.

تویسرکان

آذین بندی دهه امامت

مالقات عمومی مدیرعامل

برگزاری دوره آموزشی

دیدار مدیرعامل شرکت شهرک های استان همدان با مدیرعامل شرکت

تقدیر از پزشک همکار با شرکت

حضور مدیرعامل در برنامه رادیویی
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مراســم پرفیض قرائت زیارت عاشورا با حضور 
جمعــی از مســئولین اســتانی در شــرکت توزیع 

نیروی برق استان همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، مراسم پرفیض قرائت زیارت 

عاشــورا با حضــور آیت اله شــعبانی نماینده ولی 
فقیه در اســتان، آزادبخت معاون سیاسی امنیتی 
اســتاندار، حســنی حلم مدیر ســتاد اقامــه نماز، 
ســرهنگ امیــری مســئول بســیج ادارات، مدیــر 
حراست کل استان همدان، مدیرعامل، معاونین، 
مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان برگزار شد.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان در این 
مراســم معنــوی با تســلیت ایــام شــهادت امام 
حسین)ع( با اشــاره به ضررورت وجود حاکمیت 
از دیــدگاه امــام رضــا)ع( اظهــار داشــت: وجود 
حکومت یک ضرورت عقلی اســت و جامعه بدون 
حاکمیت، قدرت و الزامات قانونی اداره نمی شود.

آیت اله حبیب اله شــعبانی با بیان اینکه اصل 

ضــرورت حکومت امری بدیهی و عقلی اســت، اما 
قــدرت را به چه کســی بایــد واگذار کــرد؟ افزود: 
یکی از شــرایط امــام، عصمت اســت و اگر قدرت 
دست غیرمعصوم باشد خطرناک است و همانی 
می شــود که 1400 سال اســت پیش می آید که در 
تاریخ نیز داریم و گروه های تکفیری نمونه هایی از 

آن در حال حاضر هستند.
وی با بیان اینکه هدف امام حسین)ع( احیای 

نظــام الهی بــود، گفــت: حســین ابــن علی)ع( 
خون خداســت و جامعه اســالمی را زنده کرد و با 
شــهادتش تمــام حکومت های طاغوتــی را تا به 

امروز به باد داده است. 
همــدان  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
خاطرنشــان کرد: امام حسین)ع( حضرت زینب 
)س( را داشــت که بــه تنهایــی تمام نقشــه ها و 

پیروزی های جبهه کفر و نفاق را به هم ریخت.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از افتتــاح و کلنگ زنی 102 پــروژه برق با 
اعتبار 576 میلیارد و 851 میلیون ریال طی هفته 

دولت در همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی با تسلیت 
فرا رســیدن ماه محرم و ایام ســوگواری حسینی و 
گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر با اشاره به پروژه های آماده افتتاح 
در ایــن هفته اظهار داشــت: امســال 60 پروژه با 
اعتبار 439 میلیارد و 231 میلیون ریال در استان 

همدان به بهره برداری می رسد.
وی افزود: از این تعداد پروژه، 11 پروژه با اعتبار 
37 میلیــارد و 300 میلیــون ریال در شهرســتان 
همــدان، هفت پروژه با اعتبــار 46 میلیارد و 700 
میلیــون ریال در اســدآباد، هفت پــروژه با اعتبار 
30 میلیــارد و 300 میلیون ریــال در فامنین و 12 
پروژه با اعتبار 146 میلیــارد و 324 میلیون ریال 

در شهرستان نهاوند افتتاح می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان تصریح کــرد: هفت پروژه نیز با اعتبار 22 
میلیارد و 200 میلیون ریال در شهرستان های رزن 
و درگزین، پنج پروژه با 24 میلیارد و 830 میلیون 
ریال در کبودراهنگ، سه پروژه با 89 میلیارد ریال 
در مالیــر و پنج پروژه با اعتبــار 33 میلیارد و 900 
میلیون ریال در شهرستان بهار آماده بهره برداری 

است.
وی افزود: این پروژه ها در قالب 9 محور شامل 
اصالح و بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی، 

توســعه فیدرهای جدید، تأمین برق مشترکین، 
بهبــود  و  توســعه  تلفــات،  کاهــش  طرح هــای 
سیســتم های روشــنای معابــر، ســرمایه گذاری و 
توسعه در پروژه های GIS و ICT شرکت، مدیریت 

مصرف و ایجاد قدرت مانور تعریف شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کرد: در راستای تأمین برق مستمر 
و افزایــش ضریــب پایــداری شــبکه 111 کیلومتر 
 اصالح و بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی 
و تبدیل شــبکه مســی به کابــل خودنگهــدر در 
سطح اســتان با اعتبار 105 میلیارد و 221 میلیون 

ریال انجام شد.
وی با بیان اینکه بــرای تأمین برق متقاضیان 
جدیــد تعــداد 83 پســت هوایــی و زمینــی بــه 
ظرفیت 4 هزار و 925 کیلوولت آمپر نصب شــده 
است، گفت: برای برق دار شدن مشترکین جدید 
22.7 کیلومتر شبکه با اعتبار 107 میلیارد و 555 

میلیون ریال احداث شده است.
جمشــیدی افزود: در راســتای افزایش سطح 
رضایت منــدی  همچنیــن  و  اجتماعــی  رفــاه 
مشــترکین اســتان 9 کیلومتــر توســعه و بهبــود 
سیســتم های روشــنایی معابر در سطح شهرها و 
روســتاها با هزینه کرد 6 میلیــارد و 991 میلیون 

ریال صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بــرای تأمین برق متقاضیان 
 11.2 مشــترکین  شــبکه  پایــداری  همچنیــن  و 
کیلومتــر فیدرگیــری جدید با اعتبــار 24 میلیارد 
و 300 میلیــون ریــال انجــام شــده اســت، اظهار 
داشــت: طرح کاهش تلفات بــا هدف جلوگیری 
از هدررفــت انرژی از 10.18 درصد در ســال 98 به 
9.7 درصد برای ســال جــاری در دو بخش فنی و 

غیرفنی برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه بازرســی و تعویــض لوازم 

اندازه گیــری معیــوب مشــترکین ادامــه داد: در 
این راســتا تعداد 48 هزار کنتور طی ســال جاری 
بازرسی و 7 هزار دستگاه از کنتورهای معیوب نیز 

تعویض شد ه اند.
وی بــا بیان اینکه در پروژ هــای افتتاحیه هفته 
دولت مبلــغ 166 میلیــارد و 314 میلیــون ریال 
برای پروژه های طرح کاهش تلفات هزینه شــده 
اســت، اضافه کرد: عالوه بر تعویــض کنتورهای 
معیوب، حدود 25.5 کیلومتر از شبکه های مسی 

به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
جمشــیدی بیان داشــت: همچنیــن در محور 
قدرت مانــور 5 میلیارد و 150 میلیــون ریال و در 
محــور ســرمایه گذاری در GIS و ICT 700 میلیون 

ریال پروژه طی هفته دولت افتتاح می شود.
وی یــادآور شــد: یــک هــزار و 65 کیلــووات 
نیروگاه های خورشــیدی نیز به ظرفیت انشعاب 
در ســطح اســتان با اعتبار 244 میلیــارد و 950 

میلیون ریال به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه پروژه های آمــاده کلنگ زنی 
عنــوان کــرد: در هفته دولــت امســال عملیات 
اجرایــی 42 پروژه بــا اعتبار 137 میلیــارد و 620 

میلیون تومان در استان آغاز می شود.
وی تصریــح کرد: از این تعــداد پروژه 14 پروژه 
بــا اعتبــار 36 میلیــارد و 270 میلیــون ریــال در 
شهرســتان همــدان، 6 پــروژه بــا 74 میلیارد و 
500 میلیــون ریــال در مالیر، پنج پــروژه با اعتبار 
3 میلیــارد و 365 میلیون ریــال در نهاوند، چهار 
پــروژه بــا 4 میلیــارد و 500 میلیــارد در نهاوند، 
هفــت پــروژه بــا 8 میلیــارد و 85 میلیــون ریال 
در کبودراهنــگ، چهــار پروژه بــا 3 میلیارد و 700 
میلیون ریال در رزن و دو پروژه با 7 میلیارد و 200 
میلیون ریال اعتبار در فامنین کلنگ زنی می شود.
و  اجــرا  از  هــدف  داشــت:  بیــان  جمشــیدی 

کلنگ زنــی طرح هــای عنوان شــده، رســیدن به 
شــاخصه های مورد نظــر در بخش های کاهش 
تلفــات، افزایش تــاب آوری و قابلیــت اطمینان 

شبکه و مدیریت بار و مصرف استان است.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه امســال با تالش 
همکاران و مشــارکت خوب مردم توانستیم پیک 
ســال 99 را بدون خاموشــی ســپری کنیم، گفت: 
پیک بار اســتان بــه 731 مگاوات در ســال جاری 
رســید، که این میزان نسبت به پیک سال گذشته 
که 694 مگاوات بود 5.3 درصد افزایش داشت.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان افزود: در راســتای کاهــش و کنترل پیک 
طرح هــای مصــوب شــرکت توانیر شــامل طرح 
ذخیــره عملیاتــی صنایع، طــرح جابجایــی روز 
تعطیــل هفته، طــرح ویژه چاه های کشــاورزی و 
صنایع وابســته، بکارگیری مولدهای خودتامین، 
طرح ویژه ایســتگاه های گاز فشرده جایگاه های 
)CNG(، مشترکین اداری، عمومی، تجاری و تعرفه 
ســایر مصــارف، ســاعات کار برنامه ریــزی شــده 
صنایع و طرح کاهش مصرف در ســاعات اوج بار 

و 24 ساعته در استان اجرایی و عملیاتی شد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفته در 
راستای کنترل پیک بار گفت: امسال 8 هزار و 571 
تفاهمنامه همکاری در قالب طرح های شــرکت 
توانیر با مشترکین در تعرفه های مختلف منعقد 
شــد که نتیجــه آن کاهش 70 مــگاوات مدیریت 

انرژی بود.
جمشــیدی یادآور شــد: از اقدامــات خوبی که 
در این زمینه هر ســال پیگیری و اجرایی می شود 
طرح های تشــویقی مدیریت مصــرف در بخش 
کشــاورزی اســت که امســال نیز با 7 هزار و 854 
کشــاورز تفاهمنامــه همــکاری امضا شــد که بر 
اســاس آن در زمان اوج بار، بــرق مصرفی خود را 

کاهش دادند.

مراسم پرفیض زیارت عاشورا 
در شرکت توزیع برق استان 
همدان برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

افتتاح و کلنگ زنی 102 پروژه برق طی هفته دولت در همدان
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مدیر امور یک برق همدان خبر داد

تبدیل 12 کیلومتر شبکه مسی به کابل خودنگهدار در حوزه امور یک برق همدان
مدیر امور یک برق همدان از تبدیل 12 کیلومتر شــبکه مســی به 

کابل خودنگهدار در حوزه امور یک برق همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، ذبیح اله عواطف 
فاضلی اظهار داشت: در راســتای تبدیل سیم به کابل خودنگهدار 
بــا هدف رفع ضعــف ولتــاژ، کاهش ســرقت ســیم ها و جمع آوری 
برق های غیر مجاز مناطق آلوده مقرر شــد پروژه ای طی چهار فاز با 

مشارکت چهار پیمانکار شبکه اجرا شود.
وی عنوان کرد: ســهمیه امور یک از پروژه مذکور 12 کیلومتر است 

که 10 کیلومتر در همدان و 2 کیلومتر در شهر مریانج مصوب شد.
مدیر امــور یک برق همدان ابراز داشــت: این پــروژه با اعتباری 
بالغ بــر 9 میلیارد و 400 میلیــون ریال در راســتای کاهش تلفات، 

ایجاد رینگ مناسب و پایداری شــبکه در مواقع بحران، کاهش نیاز 
به شاخه زنی و رضایت مندی مشترکین اجرا می شود.

zzzفرســودهzوzآلودهzمناطقzدرzشــبکهzکیلومترz7.5zاصاح
امورzیکzبرقzهمدان

وی با اشــاره به اجرای پروژه های کاهش تلفات فاز یک و فاز دو 
اظهار داشــت: در این پروژه 7.5 کیلومتر اصالح شــبکه در مناطق 
آلوده و فرســوده شــبکه واقــع در ابتدای رســالت و نایــب احمد و 
خیابــان ســتاره و چرم ســازی انجام شــد. عواطف فاضلــی افزود: 
همچنین در راســتای پروژه هــای اصالح شــبکه در مناطق خیابان 
صدف، هنرســتان، ابتدای رکنــی قدیم یک هــزار و 600 متر تبدیل 

شبکه مسی به کابل خود نگهدار اجرایی شده است.
وی عنوان کرد: در دره مرادبیک، خیابان ســتاره، خیابان عارف و 
انتهای خیابان پرســتار نیز تبدیل شــبکه سیمی به 
کابل خودنگهــدار به طول  600 متر در دســت 

اجراء است.

zzzدوzخطzاصاحzعملیاتیzمانورzاجرای
مدارهzقهاوندzوzیکله

مدیــر امور یک برق همــدان اظهار 
داشــت: مانور عملیاتی اصالح خط دو 
مداره قهاونــد و یکله نیز در راســتای کاهش 
انرژی توزیع نشــده، رضایتمندی مشترکین و 

آمادگی پرسنل و اکیپ های اجرایی شهرستان همدان برگزار شد.
وی گفت: با توجه به وضعیت منطقه و وجود مشترکین حساس 
به قطع برق، این مانور با حضــور 9 اکیپ اجرایی به صورت متمرکز 
در منطقه ورودی قهاوند و روی خط دو مداره قهاوند و یکله و برای 

جلوگیری از خاموشی ها اجرا شد.
عواطــف فاضلی افــزود: در این مانــور در یک زمان خاموشــی 
3 ســاعته اقدام به جابجایی 5 پایه دو مــداره 20 کیلو ولت، ایجاد 
دو محل کشــش، ایجاد محــل مانور خــط قهاونــد و عبدالرحیم، 

جابجایی یک فاصله شبکه و پایه فشار ضعیف شد.
وی ادامه داد: در صورت انجام این عملیات توسط پیمانکار نیاز 
به چهار مورد خاموشی سه ســاعته بود که با برگزاری مانور طی سه 

ساعت اجرایی شد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
دانشگاه آزاد و شرکت توزیع برق 

استان همدان
شرکت توزیع نیروی برق استان و دانشگاه آزاد 
اســالمی همدان تفاهمنامه همکاری آموزشــی – 

پژوهشی امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، با توجه به نقش آموزش در 
بالندگــی، بهبود و ارتقاء عملکرد ســازمانی و در 
راســتای ایجاد بستر مناســب برای همکاری های 
متقابــل و با توجه به نقــش غیرقابل انکار مراکز 
علمی و دانشــگاهی در حل معضالت و مشکالت 
فرا روی دســتگاه های اجرایی، تفاهم نامه ای بین 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد همدان و شــرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان منعقد شد.

راســتای  در  تفاهمنامــه  ایــن  موضــوع 
همکاری های علمی، پژوهشــی، آموزشی، توسعه 
و فناوری برای ارتقاء بهبود سطح دانش و به کار 

گیری فناوری های نوین برای طرفین است.
از جملــه زمینه هــای همــکاری دو جانبــه نیز 
می تــوان بــه اســتفاده از امکانات آزمایشــگاهی 
طرفیــن با لحاظ کــردن تخفیفات و تســهیالت، 
آموزشــی،  دوره های  کارگاه ها،  کالس ها،  برگزاری 

تعریــف و اجرای پروژه های تحقیقاتی، اســتفاده 
از امکانــات کتابخانــه ای و نرم افــزاری طرفین و 

همکاری در زمینه ارائه خدمات دستگاه عیب یابی 
کابل های زمینی در قالب قرارداد اشاره کرد.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

مانور جهادی شبکه های توزیع برق استان 
همدان برگزار می شود

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان از برگزاری مانور جهادی شبکه های توزیع 
برق استان همدان در روز شنبه 15 شهریور ماه در چهار شهرستان استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی اظهار 
داشــت: مانور جهادی شــبکه های توزیع برق اســتان همدان با همراهی بسیج و مشارکت شرکت 

توانیر روز شنبه 15 شهریور ماه برگزار می شود.
وی افــزود: این مانــور جهادی با حضور 59 اکیــپ عملیاتی در شهرســتان های همدان، مالیر، 

نهاوند، رزن و کبودراهنگ برگزار می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ابراز داشت: مانور جهادی شبکه های توزیع 
برق استان همدان با هدف افزایش قابلیت اطمینان و تاب آوری شبکه، کاهش خاموشی و انرژی 
توزیع نشــده، اســتفاده هدفمند و بهینه از اعتبارات بهره برداری و ارتقاء سطح آمادگی پرسنل به 

منظور مقابله با بحران ها و افزایش ایمنی شهروندان و رفع کانون های خطر برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه این مانور با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر، معاون امور عمرانی استانداری همدان و جمعی از مسئولین استانی در شرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان برگزار می شود.

برگزاری جلسه هماهنگی توزیع برق و سپاه 
ناحیه مالیر

جلســه هماهنگی مدیریت توزیــع نیروی برق شهرســتان مالیر با فرمانده ســپاه ناحیه مالیر 
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان مالیــر، واحد حمیدی فرمانده 
پایگاه بسیج شهید کاوه فروغی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و رضا شیردره مدیر توزیع 

برق مالیر با سرهنگ حسینی فرمانده سپاه ناحیه مالیر دیدار کردند.
فرمانده پایگاه بســیج شهید کاوه فروغی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در این دیدار 
ضمن ارائه گزارش عملکردی از فعالیت های شــرکت توزیع، از همکاری و هماهنگی سپاه در حوزه 
مدیریت مصرف برق و اســتفاده از ظرفیت بســیج در مانور پایش و کنترل مصرف برق ادارات در 

خارج از ساعات اداری با حوزه برق تقدیر کرد.
واحــد حمیــدی در ادامه بــر ضرورت برگــزاری این جلســات به منظــور هم اندیشــی و ایجاد 

هماهنگی بیشتر و موثرتر تاکید کرد.
رضا شــیردره، مدیــر توزیع نیروی بــرق شهرســتان مالیر نیز گفــت: این مدیریــت همکاری و 

هماهنگی خوبی با سپاه ناحیه مالیر داشته و هدف رفع دغدغه  مردم است.
سرهنگ حسینی، فرمانده ســپاه ناحیه همدان نیز ضمن تبریک انتصاب مهندس شیردره به 
عنــوان قائم مقام مدیرعامــل در توزیع برق مالیر، از عملکرد این مدیریت در راســتای همکاری با 

سپاه در بخش های مختلف تقدیر کرد.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همــدان با بیان 
اینکه تحــرک و جهــش خوبــی را در بحث های وصــول مطالبات، 
مدیریت پیک بار و کاهش خاموشــی ها در شــرکت شاهد هستیم، 
گفــت: با اقدامات خوبی که صورت گرفت حدود 26 درصد کاهش 

خاموشی ها را داشتیم که مرهون زحمات همه همکاران است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
شــیرزاد جمشیدی در نشســت صمیمی با فرزندان شهدا شاغل در 
شــرکت توزیع برق همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و 
تسلیت ایام محرم اظهار دشــت: امنیت و آسایش امروز ما مرهون 
مجاهدت و زحمات شــهدا و ایثارگران اســت بنابراین همه ما باید 

این امنیت را قدر بدانیم.
وی با اشــاره به شــاخص محور بودن عملکرد شــرکت افزود: با 
توجه به شاخص های عمومی و اختصاصی باید اهداف را مشخص 
و با تعیین برنامه راهبردی و برنامه ریزی درست آنها را محقق کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه 
در این راســتا باید خاموشــی ها، تلفات و زمان واگذاری انشعاب را 

کاهش دهیم و پاســخگویی بار و مدیریت مصرف به درستی انجام 
شــود، گفت: با همراهی خانواده و فرزندان شهدا آینده بهتری برای 

شرکت خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تحرک و جهــش خوبی را در بحث های وصول 
مطالبــات، مدیریــت پیک بــار و کاهش خاموشــی ها در شــرکت 
شــاهد هســتیم، گفت: با اقدامات خوبی که صورت گرفت حدود 
26 درصد کاهش خاموشــی ها را داشتیم که مرهون زحمات همه 

همکاران است.

zzzوzشــهداzفرزندانzباzمرتبطzهایzبخشــنامهzوzقوانینzتمامz
ایثارگرانzدرzشرکتzاعمالzشدهzاست

جمشیدی ادامه داد: در سال جاری نیز برنامه ها در تمام حوزه ها 
از قبیل منابع انســانی، مالی، حقوقی، مهندســی و... مشخص شده 
و انتظار مــی رود ایثارگران و فرزندان شــهدا که بــه نوعی صاحبان 
انقالب هســتند با کار انقالبی و جهادی و پیگیری امور که از تأکیدات 

مقام معظم رهبری است، در این زمینه ما را یاری کنند.
وی با بیان اینکه تمام قوانین و بخشنامه های مرتبط با فرزندان 
شــهدا و ایثارگران در شــرکت پیگیری و اعمال شــده اســت، افزود: 
سرکشــی از خانواده های شــهدا نیز در برنامه اســت که با مســاعد 

شدن وضعیت کرونا اجرایی می شود.
در ادامه این برنامه نیز فرزندان شــهدا به بیان مسائل و نظرات 

خود پرداختند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد

کاهش 26 درصدی 
خاموشی ها در 
استان همدان
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار خبر داد

تعویض 543 دستگاه کنتور معیوب در بهار

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار گفت: 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنون 543 دســتگاه 
کنتور معیوب برق در سطح شهرستان تعویض 

شده است.
به گــزارش روابــط عمومی توزیع بــرق بهار، 
مازیار باللی مقدم اظهار داشــت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 543  دستگاه  کنتور معیوب برق 
در سطح شهرستان  تعویض شد که پیش بینی 
می شود این تعداد تا پایان امسال به یک هزار 

و 350 دستگاه برسد.
روز  بــه  تعویــض  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کنتورهــای خــراب مشــترکین در چنــد ســال 
گذشــته از اولویت های کاری شرکت توزیع برق 
اســتان بوده اســت، افزود: با توجه به موضوع 
کاهــش تلفات بــرق کــه از اولویت هــای اول 
صنعت برق محســوب می شود ساالنه تعویض 

یک هزار تا یک هزار و 500 دستگاه  کنتور خراب 
برق هدفگذاری شده است.

مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان بهار 
بــا بیان اینکــه در ســال 98 تعــداد 760 کنتور 
معیوب برق تعویض شده اســت، خاطرنشان 
کــرد: هزینه تعویــض کنتورهایی کــه به علت 
اســتهالک خراب شــده به عهده شــرکت توزیع 
برق بوده اما در صورت دستکاری یا جابه جایی 
توســط افراد هزینــه تعویض ایــن کنتورها به 

عهده مشترک خواهد بود.
بــه گفتــه وی، از 49 هــزار مشــترک بــرق در 
کنتورهــای  درصــد   50 بــر  بالــغ  شهرســتان، 
دیجیتالــی  کنتورهــای  از  مابقــی  و  مکانیکــی 

استفاده می کنند.

باللی مقدم تصریح کرد: بیشترین  تعویض 
کنتورهــای بــرق در ســال جــاری مربــوط بــه 
مشترکین خانگی است که 90 درصد مشترکین 
بــرق شهرســتان را تشــکیل می دهنــد و از این 
تعــداد 80 درصد تــک فاز  و 20 درصــد دیگر از 

برق سه فاز استفاده می کنند.
*تبدیــل 15 کیلومتر ســیم مســی بــه کابل 

خودنگهدار
وی اظهــار داشــت: از محل اعتبــارات طرح 
کاهــش تلفــات توانیر بــه میــزان 15 کیلومتر 
شــبکه ســیمی و فرســوده توزیع برق بــه کابل 

خودنگهدار تبدیل شد.
مدیــر توزیــع برق شهرســتان بهــار هدف از 
تبدیل ســیم های مسی شبکه فشــار ضعیف با 
کابل خودنگهدار را افزایــش قابلیت اطمینان 
شــبکه، تامین برق مطمئن و پایدار مشترکین، 
پیشگیری از سرقت و برق های غیر مجاز و توجه 
به مســایل زیســت محیطی با حذف شاخه زنی 

درختان در تماس با شبکه عنوان کرد.
وی بــا بیان اینکــه این برنامه طبــق برنامه 
توانیر مبنی بر کاهش تلفــات نیروی برق اجرا 
شد، گفت: 4.5 کیلومتر از تبدیل سیم به کابل 

در شهر مهاجران، 4.5 کیلومتر در  شهر بهار، 4 
کیلومتر در شهر صالح آباد و 2 کیلومتر در شهر 

اللجین نیز اجرا شده است.
باللی مقدم  گفــت: اعتبار هزینه شــده برای 
پــروژه مذکــور 7 میلیــارد و 800 میلیــون ریال 
بوده که از محل اعتبارات کاهش تلفات توانیر 

هزینه شده است.

سرپرست توزیع برق شهرستان رزن خبر داد

اجرای مانور تعمیرات جهادی با حضور
10 اکیپ اجرایی در منطقه سردرود رزن

سرپرست توزیع برق شهرستان رزن گفت: مانور 
عملیاتی تعمیــرات جهادی بر روی فیــدر آرپادره با 
همکاری اکیپ های اجرایی شهرستان رزن برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی مدیریــت توزیع برق 
رزن، عباس صفری اظهار داشــت: مانور عملیاتی 
تعمیرات جهادی بر روی فیــدر آرپادره با همکاری 

اکیپ های اجرایی شهرستان رزن برگزار شد.
وی افــزود: ایــن مانــور بــا حضــور ارگان های 
مختلف و بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و در 
راســتای کاهش انــرژی توزیع نشــده، تامین برق 
پایدار، رضایت مندی مشترکین، آمادگی پرسنل و 
اکیپ های اجرایی شهرستان رزن، صورت پذیرفت 

که با اعزام بــه موقع اکیپ ها به منطقــه اقدام به 
برگزاری مانور عملیاتی و اصالح خط آرپادره شد.

سرپرســت توزیع برق رزن گفــت: در این مانور 
بــا توجه به وضعیــت منطقه و وجود مشــترکین 
کشــاورزی، صنعتــی، خانگــی و بــرای جلوگیری از 
خاموشی های ناخواســته و متعدد روی این فیدر 

اقدامات الزم بعمل آمد.
وی افزود: با حضور 10 اکیپ اجرایی در یک زمان 
خاموشــی 4 ســاعته اقدام به تعویض مقره های 
معیوب شد و چندین نقطه از شبکه اصالح و رکالژ 
شــد و نقاطی که نیاز به شــاخه زنی داشت دراین 

زمان تعیین شده انجام شد.

دیدار مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند
 با بخشدار فیروزان

جلسه هماهنگی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند و بخشدار فیروزان جهت بررسی و رفع 
مشکالت حوزه برق در بخش فیروزان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان نهاوند، منصور ذاکری در دیدار با 
بخشــدار فیروزان اظهار داشت: بخشداری ها همیشــه یار و یاور توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند 
بوده انــد و این انتظار را داریم با پیگیری های بخشــدار و دهیاران عزیــز بتوانیم مطالبات مدیریت 

توزیع برق شهرستان نهاوند در بخش فیروزان را وصول کنیم.
سلگی بخشــدار فیروزان نیز در این دیدار از زحمات جعفر خزایی رئیس اداره برق فیروزان تقدیر 
کــرد و افزود: اداره بــرق فیروزان از ادارات پای کار ما در بخش هســتند و بارها شــاهد زحمات این 

عزیزان در بحران ها بوده ایم.
بخشدار فیروزان با بیان اینکه دهیاران ما همیشه در امر وصول مطالبات توزیع برق نهاوند زحمات 
زیادی می کشند، گفت: با جلسه هماهنگی که با حضور دهیاران روستاها و همکاران برق برگزار می شود 
امیدواریم با کمک و همفکری همدیگر بتوانیم مطالبات توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند در بخش 

فیروزان را وصول کنیم.
zzگیانzبخشدارzباzنهاوندzبرقzتوزیعzمدیرzدیدار

منصور ذاکری در دیدار با بخشدار گیان نیز ضمن تقدیر از همکاری های بخشداری گیان با توزیع 
برق شهرســتان اظهار داشت: متاســفانه مطالبات برق در بخش گیان بسیار است و این خود یک 

مانع برای ارائه خدمات مطلوب ما به این بخش محسوب می شود.
وی افــزود: به طــور قطع با درایت و تجارب ارزنده بخشــدار مطالبات توزیع بــرق نهاوند در این 

بخش وصول خواهد شد و ما بیش از پیش در خدمت رسانی به این بخش همت خواهیم کرد.
بخشــدار گیان نیز در ادامه گفت: زحمات مجموعه توزیع برق شهرستان نهاوند و اداره برق گیان 

در این بخش بر کسی پوشیده نیست.
جهانگیــری افزود: بنده از مطالبات توزیع برق نهاوند در بخش گیان مطلع هســتم و  در اســرع 

وقت این موضوع را با دهیاران در میان خواهم گذاشت و امیدوارم بتوانم در این امر موفق باشم.
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جشن عبور از پیک 99- ویدئو کنفرانس دیدار مدیرعامل با شهردار نهاوند

سرکشی مدیرعامل و مدیر روابط عمومی از دفتر روزنامه سپهر غرب شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان همدان

سرکشی مدیرعامل از پروژه های برق مالیر جلسه بررسی مولدهای پراکنده با دانشگاه صنعتی همدان

GIS کمیته راهبری کمیته کالن شرکت
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مانور خط گرم

مراسم پرفیض زیارت عاشورا

مانور پایش ادارات - مالیر مانور پایش ادارات - مالیر

نشست مدیران عامل و فرماندهان بسیج صنعت آب و برق با امام جمعه همدان

بازدید از ادارات- کبودراهنگ

برگزاری رزمایش کمک مومنانه- تویسرکان برگزاری رزمایش کمک مومنانه- تویسرکان
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه در راستای تأمین برق پایدار 
در شهرســتان مالیــر از هیــچ اقدامــی فروگذاری 
نخواهیــم کــرد، گفــت: از تمــام ادارات و مراکــز 
حســاس می خواهیم برای ارائــه خدمات بهتر به 
عموم مردم اســتفاده از ژنراتور و برق اضطراری را 

در دستور کار خود قرار دهند .
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، جلســه هماهنگی ســپاه و 
توزیع برق شهرســتان مالیر با حضور مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، مسئول 
فرمانده  انصارالحســین)ع(،  سپاه  ادارات  بسیج 
سپاه و مدیر برق مالیر در ســپاه ناحیه این شهر 

برگزار شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با ارائه گــزارش عملکردی از فعالیت های 

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان اظهار 
داشــت: همکاری های همه جانبه سپاه با شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان و مدیریت توزیع 

نیروی برق شهرستان مالیر جای تقدیر دارد.
شــیرزاد جمشــیدی با بیان اینکه در راســتای 
تأمیــن برق پایــدار در شهرســتان مالیــر از هیچ 
اقدامی فروگــذاری نخواهیم کرد، گفــت: از تمام 
ادارات و مراکــز حســاس می خواهیم بــرای ارائه 
خدمات بهتر به عموم مردم اســتفاده از ژنراتور و 

برق اضطراری را در دستور کار خود قرار دهند .
وی با اشــاره به بازدید از پست ها و شبکه های 
بــرق شهرســتان مالیر گفــت: اصــالح و بهینه به 
موقع شــبکه های توزیــع در راســتای تأمین برق 
پایدار در اولویت شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان در ادامه به تأمین برق سوله های ورزشی 
سپاه مالیر اشــاره کرد و گفت: سوله های ورزشی 
نیازمند 200 متر شــبکه است که طی هماهنگی با 

بنیاد مسکن انجام می شود.

zzzهــایzنیروگاه zاحــداث zبــه zتوجــه zلــزوم
خورشیدیzدرzمایر

فرمانده ســپاه ناحیه مالیر نیز در این جلسه 
ضمــن تقدیر از زحمات کارکنــان مدیریت توزیع 
بــرق شهرســتان اظهار داشــت: نقاط حســاس 

شهرستان شناسایی شده که امیدواریم با بررسی 
صــورت گرفتــه اعتبارات مــورد نیاز بــرای تأمین 

روشنایی این مناطق تخصیص یابد.
مشکالتی  افزود:  حســینی  سیدجواد  سرهنگ 
از نظر برق و آب و فاضــالب مربوط به حوزه های 
مقاومت و پایگاه ها و ســوله های ورزشــی وجود 
دارد که امید اســت با حضور مدیرعامل شــرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان حل شود.
وی عنــوان کرد: تأمیــن برق اســتاندارد برای 
ســوله های ورزشــی روســتاهای ازنــاو و پیــروز از 
اولویت های مدنظر سپاه ناحیه است چراکه این 
مکان هــا متعلق به مــردم بوده و برای اســتفاده 

عموم ساخته شده است.
فرمانده ســپاه ناحیــه مالیر ضمــن تقدیر از 
عملکرد جهادی کار برق عنــوان کرد: با توجه به 
مزایای نیروگاه های خورشیدی امیدواریم احداث 
این نیروگاه ها در شهرستان مالیر نیز مدنظر قرار 

گیرد. 
ســرهنگ احد امیری، فرمانده بســیج ادارات 
اســتان همــدان نیــز ضمــن تقدیــر از مجموعه 
توزیع نیروی برق شهرســتان مالیــر تصریح کرد: 
از مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان برای جانشــین پــروری و تربیت مدیران 
جهــادی در شــرکت توزیع بــرق اســتان همدان 

تشکر می کنیم.

مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان همــدان گفت: بیشــترین 
ســهم مصــرف برق اســتان همــدان مربــوط به 
بخــش کشــاورزی و خانگــی اســت، بنابرایــن با 
همراهی مشــترکین این دو بخش شاهد کاهش 

چشمگیری در مصرف برق خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، لیدا یوســفی اظهار داشت: 
پیک مصرف برق اســتان تاکنون  نسبت به سال 

گذشته 4 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی بــا اشــاره به مصــرف برق اســتان همدان 
مطــرح کــرد: 33 درصــد مصــرف برق اســتان 
همدان مربوط به شــهر همــدان و مابقی مربوط 

به دیگر شهرستان های استان است.
مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان گفت: اوج مصرف برق 

در اســتان همدان در ســاعت های 13 تــا 17 و20 
تا 24 اســت کــه از همه همشــهری های همدانی 
می خواهیــم در همــه ســاعت ها بــه  خصــوص 
در ســاعات اوج مصــرف بــرق در مصــرف خود 

مدیریت کنند.
وی با اشــاره بــه طرح پــاداش و تخفیف برای 
مشــترکین کــم مصرف عنــوان کرد: مشــترکینی 
که الگــوی مصرف را رعایت کننــد یعنی از ابتدای 
از 300  خــرداد تــا پایــان شــهریور مــاه، کمتــر 
کیلووات ســاعت در مــاه مصرف کننــد و بتوانند 
مصــرف بــرق خــود را نســبت به ســال گذشــته 
کاهش دهند شــامل تخفیف در قبض برق خود 

خواهند شد.
یوسفی با اشــاره به راهکارهایی برای مدیریت 
مصرف برق گفت: آشــنایی با کارکرد لوازم برقی،  
حــذف وســایل برقــی غیر ضــروری در ســاعات 

اوج مصــرف برق و اســتفاده درســت از وســایل 
سرمایشــی  باعث کاهش در مصرف مشــترکین 

خواهد شد.
وی با اشاره رشد مصرف برق در استان همدان 
عنوان کرد: در چهار ماه نخســت سال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته شــاهد بیشترین رشد 

مصرف برق در بخش خانگی بودیم.
مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان گفت: عوامل متعددی 
همچــون گرمــی هــوا، رشــد جمعیــت، افزایش 
رفاه، اســتفاده از تجهیزات راندمــان پایین و غیر 
اســتاندارد، تغییر الگوی بومی تهویــه مطبوع از 
کولر آبی بــه گازی، عدم انطباق نیاز سرمایشــی 
ساختمان ها با سیســتم سرمایشی طراحی شده 
و رفتارهــای نادرســت مصــرف می توانــد باعث 

افزایش برق مصرف شود.

وی بیــان کرد: بیشــترین ســهم مصــرف برق 
اســتان همــدان مربــوط بــه بخش کشــاورزی و 
خانگی است، بنابراین با همراهی مشترکین این 
دو بخش شــاهد کاهش چشــمگیری در مصرف 

برق خواهیم بود.
یوســفی ادامــه داد: مشــترکین بخش هــای 
کشــاورزی، اداری، صنعتی و ســایر مصــارف که با 
شــرکت توزیع برق همــدان تفاهمنامه همکاری 
دارند اگر به تعهد خود عمل کنند و طبق برنامه 
در ســاعات اوج در مصرف خود مدیریت داشــته 
باشــند، می تواننــد از تخفیفــات ایــن ســازمان 

بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

ادارات و مراکز حساس استفاده
از ژنراتور و برق اضطراری را در 
دستور کار قرار دهند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

 بخش کشاورزی و خانگی بیشترین آمار رشد مصرف 
برق در استان همدان را دارد 


