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مدیر دفتر آموزش شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری بیش از 15800 نفرساعت آموزش
برای کارکنان شرکت توزیع برق استان همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

ارائه 40 خدمت شرکت توزیع برق 
استان همدان در اپلیکیشن »برق من« 

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

اجرای مانور تعمیرات  شبکه های فرسوده 
توزیع برق در رزن

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

بدهی 118.5 میلیارد ریالی مشترکین
به برق کبودراهنگ
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

تبدیل 250 کیلومتر شبکه 
مسی به کابل خودنگهدار در 

استان همدان
2

به مناسبت هفته پرستار صورت گرفت؛

تجلیل شرکت توزیع برق 
استان همدان از مدافعان 

سالمت
16

معاون مشترکین و فروش خدمات 
شرکت برق استان خبر داد

مصرف 25۳8 میلیون 
کیلووات ساعتی

برق توسط همدانی  ها
5
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 توزیع نیروی برق استان همدان
شرکت



مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه امســال 250 کیلومتر تبدیل 
شــبکه مســی به کابل خودنگهدار در سطح استان 
را در دســتور کار داریــم، گفــت: از این میزان ســهم 
شهرستان اســدآباد 25 کیلومتر است که مقدمات 

کار فراهم شده و در حال پیگیری و انجام است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی در دیدار با 
کتابی سرپرست فرمانداری اسدآباد ضمن تبریک 
انتصاب ایشان اظهار داشــت: شهرستان اسدآباد 

دارای ظرفیت خوبی است.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه برق در 
سطح شهرستان اســدآباد انجام شده است، گفت: 
تبدیل شــبکه های ســیمی به کابــل خودنگهدار از 
جمله این اقدامات اســت که در شهرستان در حال 

اجرا است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان افزود: تبدیل شبکه ها به کابل خودنگهدار 
مزایای بسیاری را از قبیل کاهش سرقت، رفع ضعف 
ولتاژ، ایمن سازی شــبکه در زمان بحران، زیباسازی 

مبلمان شهری و... در پی دارد.
وی با بیــان اینکه امســال 250 کیلومتر تبدیل 

شــبکه مســی به کابل خودنگهدار در سطح استان 
را در دســتور کار داریــم، گفــت: از این میزان ســهم 
شهرستان اســدآباد 25 کیلومتر است که مقدمات 

کار فراهم شده و در حال پیگیری و انجام است.
جمشــیدی با اشــاره به اینکــه برای ســال 1400 
نیــز 400 کیلومتــر تبدیل شــبکه مســی بــه کابل 
خودنگهــدار را پیشــنهاد کرده ایــم، عنــوان کــرد: 
اســدآباد می تواند به عنوان پایلوت استان در این 

زمینه معرفی شود.
وی ادامه داد: مدیریت توزیع برق شهرستان نیز 
بر اساس شاخص های عملکردی شرکت، اقدامات 
خوب و قابل توجهی در شهرستان اسدآباد اجرایی 
کرده که در ارزیابی های استانی قابل مشاهده است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه شهرستان اســدآباد در حوزه 
وصــول مطالبات نســبت به دیگر شهرســتان ها 
عقب تــر اســت، گفت: عمــده طلب توزیــع برق از 
ادارات و مشترکین روستایی شهرستان است که در 
این راستا نیازمند مشارکت و مساعدت فرمانداری 
برای ترغیب مشــترکین بــه پرداخــت بدهی برق 

مصرفی هستیم.
وی تصریح کرد: شــرکت توزیع نیروی برق، درآمد 

هزینه ای بوده و هر چه در حوزه وصول بهتر عمل شود 
امکان ارائه خدمات مطلوب تر فراهم خواهد شد.

جمشــیدی در ادامــه بــا اشــاره به برق رســانی 
به شــهرک صنعتی اســدآباد گفــت: در این زمینه 
جلســاتی با شرکت  شــهرک های اســتان داشتیم 
و پیشــنهادات خــود را در خصــوص برق رســانی 
به شــهرک صنعتــی اعــام کرده ایم کــه در صورت 

تصمیم گیری شرکت شهرک ها کار انجام می شود.
zzzحوزهzدرzخوبیzجهشzشاهدzجاریzسالzدرz

zایمzبودهzاستانzبرق
سرپرســت فرمانداری اســدآباد نیــز در ادامه با 
بیان اینکه در ســال جاری شــاهد جهش خوبی در 
حوزه برق اســتان بوده ایم، اظهار داشت: برق یکی 
از ارکان توسعه در منطقه، اســتان و کشور به شمار 
مــی رود و یکی از زیرســاخت های اصلــی ایجاد هر 

صنعتی، برق است که ضروری و مهم است.
ســعید کتابی با بیان اینکه اقدامــات خوبی در 

زمینــه احداث و اصاح شــبکه های برق در اســتان 
صورت گرفته اســت، گفــت: نتیجه ایــن اقدامات 
کاهش قطعی و خاموشی  های برق است که بسیار 

محسوس است.
وی با اشاره به وضعیت برق شهرستان اسدآباد 
عنوان کرد: خوشبختانه اسدآباد در بحث کابل های 
خودنگهدار، کاهش ســرقت ســیم ها و تأسیسات 

برقی و افت ولتاژ وضعیت خوبی دارد.
سرپرســت فرمانــداری اســدآباد عنــوان کرد: 
شهرک صنعتی اسدآباد نیز نیازمند 10 مگاوات برق 
اســت که 5.5 مگاوات درخواست داده اند  که جزو 

اولویت های شهرستان بوده و پیگیری می کنیم.
وی با بیان اینکه در بحث وصول مطالبات نیز در 
کمیسیون شهرستان مطرح و پیگیری خواهیم کرد، 
گفت: امید اســت در خصــوص جابجایی تیرهای 
برق موجود در معابر ســطح شهرها و روستاها نیز 

با مشارکت دستگاه ها اقدامات خوبی انجام شود.

تقدیر وزیر نیرو و استاندار همدان از 
مدیران عامل صنعت آب و برق استان

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان، وزیر نیــرو در آییــن تقدیر از 
دست اندرکاران پویش »هرهفته الف-ب، ایران« در 
ســال۹۹ و رونمایی از کتاب دگرمی ها وهمراهی ها 
که به صورت همزمان با سراســر کشــور به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد از اســتانداران سراســر 
کشــور و مدیــران عامل شــرکت های زیر مجموعه 

وزارت نیرو  قدردانی کرد.

در ایــن مراســم معــاون عمرانــی اســتاندار 
بــه نمایندگی از وزیــر نیرو و اســتاندار همدان 
بــا اهدای لــوح تقدیــر و یــک نســخه از کتاب 
دلگرمی ها و همراهی ها، از مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیروی بــرق اســتان همــدان و مدیران 
عامل شرکت های وابسته وزارت نیرو در استان 
بــه خاطــر تــاش و همراهی بــا ایــن پویش، 

کرد. تقدیر 

مدیر دفتر آموزش شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همــدان از برگزاری 37 عنــوان دوره به 
میزان 15 هزار و 832 نفر ســاعت برای مدیران 
و کارکنان شرکت توزیع برق استان همدان طی 

سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، لیا اســکندری با اشاره به 
عملکــرد دفتر آموزش در نیمه نخســت ســال 
جاری اظهار داشت: در ســال جاری 37 عنوان 
دوره به میزان 15 هزار و 832 نفر ساعت توسط 
دفتر آموزش شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان برگزار شده است.
وی افــزود: این دوره ها در حــوزه مدیریتی، 
طرح توانمندســازی مدیران زن و جوان وزارت 
نیــرو، فنــی و بهره بــرداری، مدیریــت بحــران 

و پدافنــد غیرعامــل و... بــا حضور مدیــران و 
کارکنان شرکت اجرایی شده است.

مدیــر دفتــر آمــوزش شــرکت توزیــع نیروی 
برق استان همدان با اشــاره به انجام اثربخشی 
دوره های آموزشــی تصریح کرد: عاوه بر صدور 
گواهینامه های آموزشی محتوای دوره ها نیز برای 

بهره برداری در دسترس همکاران قرار می گیرد.
وی با اشــاره به برگــزاری کمیته های اجرایی 
آموزش و ســرمایه انســانی و پیگیری مصوبات 
عنــوان کرد: طی این کمیته هــا در مجموع 43 
مصوبه داشتیم که 23 مصوبه مربوط به کمیته 
اجرایــی آمــوزش و 20 مصوبه مرتبــط با کمیته 

سرمایه انسانی بوده است.
اســکندری از انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری 
آموزشــی – پژوهشــی با دانشــگاه آزاد اسامی 

واحد همدان خبر داد و یادآور شــد: طی سال 
جــاری 15 نفــر کارآموز در این شــرکت پذیرش 

شده است.
وی ادامــه داد: بــا توجه بــه روش و ضوابط 
اجرایی اصاحیه اباغی و تأکید بر نیاز آموزشی 
به عنوان شــکاف میان سطوح کنونی و سطوح 
مطلــوب دانش، مهــارت و رفتــار بــا توجه به 
نیاز ســازمان در انجام وظایــف محوله و انجام 
نیازســنجی آموزشــی و اولویت بنــدی آنهــا بر 
اســاس میزان اهمیــت، پیش نویس قــرارداد 
و  شــده  تهیــه  آموزشــی  نیازســنجی  مشــاوره 

اقدامات مرتبط با آن در حال اجرا است.
مدیــر دفتر آمــوزش شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان همدان با اشــاره به کســب امتیاز 
کامل ارزیابی شــهید رجایــی در محور مدیریت 

ســرمایه انســانی، شــاخص اجــرای دوره های 
آموزشی مدیران و کارکنان گفت: بررسی بودجه 
و برنامه ریزی آموزشــی 6 ماهه دوم ســال ۹۹، 
ثبت امتیازات آموزشــی همکاران بــرای اعمال 
عامل انگیزشــی نظــام جامع، ثبــت اطاعات 
و بروزرســانی بانــک اطاعاتی مدیــران و تهیه 
و تدویــن بانک اطاعاتی طرح تربیت اســتاد 
با اســتفاده از پتانســیل نیروی انســانی داخل 

شرکت نیز از برنامه های پیش بینی شده است.

مدیر دفتر آموزش شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری بیش از 15800 نفرساعت آموزش برای کارکنان شرکت توزیع برق استان همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 250 کیلومتر شبکه مسی
به کابل خودنگهدار در استان همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از ارائــه 40 خدمــت شــرکت توزیع برق 
استان همدان در اپلیکیشن »برق من« به صورت 

غیرحضوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی اظهار 
داشــت: با توجــه به شــیوع بیماری کرونــا تمام 
خدمات شــرکت توزیع برق در اســتان به صورت 
غیرحضوری به شــهروندان و هم اســتانی ها ارائه 

می شود.
وی افــزود: بــرای دسترســی آســان مــردم به 
خدمات شرکت توزیع برق اپلیکیشن »برق من« 
در کشور طراحی و راه اندازی شد که تمام خدمات 
شــرکت توزیع از طریــق آن در دســترس همگان 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه ایــن نرم افزار از طریق کافه 
بازار و سایت شرکت توزیع برق استان همدان در 
دسترس اســت، گفت: هم اســتانی ها با دریافت 
این اپلیکیشن و نصب آن می توانند از 40 خدمت 

شرکت توزیع برق استان بهره مند شوند.
وی افزود: این اپلیکیشــن بــرای ارائه خدمات 
غیرحضوری و همچنین مصوبات ستاد مقابله با 

کرونا برای قطع زنجیره انسانی در راستای کنترل 
شــیوع ویــروس کوویــد 1۹ و به منظــور کاهــش 
ســفرهای درون شــهری و مراجعات حضوری به 

ادارات برق راه اندازی شده است.
جمشــیدی با اشــاره به خدمات قابــل ارائه از 
طریق این اپلیکیشــن گفت: در این اپلیکیشــن 
خدمات در چهار بخش، مشــاهده صورتحساب، 
خدمات مشترکین، برق امید و خاموشی طراحی 
شده که شهروندان به راحتی می توانند با مراجعه 
بــه این قســمت ها از خدمات شــرکت اســتفاده 

کنند.
وی با بیــان اینکه مشــترکین می توانند قبض 
خود را با نصب این اپلیکیشــن مشاهده کرده و 
از طریق آن نیــز پرداخت کنند، گفت: مشــاهده 
ســابقه مصــرف و پرداخــت، ثبت خاموشــی ها، 
اعام مشکل روشنایی معابر، ثبت خسارت وارده 
به شــبکه و ســرقت برق و... نیــز از دیگر خدمات 

ارائه شده از طریق اپلیکیشن »برق من« است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنــوان کرد: بــا ورود به این اپلیکیشــن 
و ثبت درخواســت، اطاعات ســریع به همکاران 
ارجــاع و پیــرو آن بــا ارســال پیامک به مشــترک 

اطاع رسانی  می شود.

وی یــادآور شــد: در صورتی که کار ســتادی و 
اداری باشــد بافاصلــه پاســخ داده می شــود و 
اگر نیــاز بــه کار عملیاتــی و مراجعه باشــد بعد 
از مراجعــه اکیپ هــای عملیاتی و انجــام کار، به 

صورت سیستمی به مشترک اعام می شود.
جمشــیدی با بیان اینکه از یکــم آذر ماه جاری 
ارائه خدمــات شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان به صورت غیرحضوری بوده است، عنوان 
کــرد: امیدواریم این بار نیز مشــارکت و همراهی 
مشترکین با نصب اپلیکیشن »برق من«، یاریگر 
ما در مدیریت و کنترل شیوع بیماری کرونا باشد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنانش با اشــاره 
بــه اجرای طــرح »بــرق امیــد« ابراز داشــت: در 
این طرح مشــترکین به ســه دســته کم مصرف، 
خوش مصرف و پرمصرف تقســیم می شــوند که 
مشــترکین کــم مصــرف از تخفیــف 100 درصدی 

هزینه برق مصرفی برخوردار می شوند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان افــزود: مشــترکین خوش مصــرف نیز 
می توانند با رعایت الگــوی مصرف خود را به رده 
کم مصرف ها برســانند و از تخفیف 100 درصدی 

بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه در اســتان همدان از 600 هزار 

مشــترک خانگی حدود 50 هزار مشترک معادل 
هشــت درصد پرمصرف هســتند، گفت: هدف از 
اجرای این طرح سوق دادن مشترکین خانگی به 

سمت رعایت الگوی مصرف است.
جمشــیدی عنوان کــرد: در حــال حاضر 180 
هزار مشترک در گروه کم مصرف ها در استان قرار 
دارنــد که قبوض بــرق آن از تخفیف 100 درصدی 

برخوردار شده است.
وی تصریح کرد: 366 هزار مشترک برق استان 
نیز در گروه خوش مصرف ها هستند که با رعایت 
الگــوی مصــرف در ســاعات اوج بــار و مدیریت 
مصرف برق خــود می توانند به رده کم مصرف ها 

رسیده و از تخفیفات این گروه بهره مند شوند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان خاطرنشــان کرد: اســتعام بــرق امید و 
اینکه مشــترکین جزوه گروه کــم مصرف ها بوده 
و از تخفیفــات بهره منــد شــده اند، نیــز از طریق 

اپلیکیشن »برق من« در دسترس است.

مدیر امور یک برق همدان گفت: در راســتای کاهش خطر و حــوادث اقدام به رفع حریم از 
مناطق پر خطر در نقاط مختلف شهر بر اساس اولویت با محوریت ارباب رجوع کرد.

به گــزارش روابــط عمومی امور بــرق همدان یــک، ذبیح هللا فاضلــی اظهار داشــت: اداره 
بهره برداری امور برق همدان یک در دی ماه سال جاری در راستای کاهش خطر و حوادث اقدام 

به رفع حریم از مناطق پر خطر در نقاط مختلف شــهر بر اساس اولویت با محوریت ارباب رجوع 
کرد. وی افزود: برای افزایش امنیت و جلوگیری از ســرقت و ایمنی در پست ها نیز اقدامات خوبی 
در زمینه اصاح قفل پســت های توزیع انجام شــده و در بخش کاهش اتصاالت سســت و آرایش 

کابل ها، نصب قید و بست برای کابل سرویس مشترکین صورت گرفت.
مدیــر امور یــک برق همــدان بیان کــرد: در راســتای ارتقای کیفیت شــبکه و اجــرای تعمیرات 

پیشگیرانه اقداماتی همچون تعویض تاسیسات فرســوده پست ها و آچارکشی اصاح و آجرچینی 
سکوی تابلوهای عمومی بر اساس اولویت انجام شد.

وی ادامه داد: در راســتای کاهش اتصالی ها و رفع ضعف ولتاژ مشــترکین نیز اقدامات الزم بابت 
عیب یابی و مفصل کابل ســرویس مشــترکین صورت گرفت و برای کاهش خطرات و افزایش سرعت 

عمل اکیپ ها در مانور تعدیل بار، پاک فیدرگذاری پست ها و خطوط انجام شد.
فاضلی عنوان کرد: در راســتای کاهش ضعف ولتاژ، کاهش طول خطوط و اصاح نقاط ضعف شــبکه نیز 

اصاح شبکه با کابل خود نگهدار ، کلمپ زنی در محل پارگی خطوط صورت گذفت.
zzیکzهمدانzبرقzامورzدرzمعابرzروشناییzتعدیلzسراسریzمانورzبرگزاری

وی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان کرد: مانور سراســری تعدیل روشــنایی معابر و کنترل انشعابات و 
جمع آوری مراکز غیرمجاز، استخراج رمز ارزها و مدیریت مصرف انرژی نیز در تاریخ های 25 و 26 دی ماه سال جاری 

با حضور 45 نفر در قالب 15 اکیپ اجرایی در حوزه امور برق همدان یک و شهر مریانج اجرا شد.
مدیــر امور یک برق همدان افزود: در بحث تعدیل روشــنایی معابر حدود 75 درصد معابر اصلی تعدیل شــده 

است که این اقدام 33 درصد از کل معابر اصلی و فرعی حوزه این امور را شامل می شود.
فاضلی بیان کرد: درخصوص جمع آوری انشــعابات غیرمجاز نیز اقدامات موثری صورت گرفته که پس از کشــف و 

جمع آوری انشعاب غیرمجاز با افراد خاطی برخورد قانونی صورت گرفت.
وی عنــوان کرد: کاهش و مدیریت مصــرف طبق برنامه و برابر دســتورالعمل تعیین شــده در مدیریت امور برق 

همدان یک به انجام رسیده و همچنان نیز در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

ارائه 40 خدمت شرکت توزیع برق استان همدان
در اپلیکیشن »برق من« 

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

رفع حریم از مناطق پر خطر در نقاط مختلف شهر همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از اجــرای مانــور سراســری مدیریت بار 
زمســتان همزمان با سراسر کشــور با حضور ۹3 

اکیپ عملیاتی در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی در آئین 
افتتاح مانور سراســری مدیریت بار زمســتان که 
همزمان با سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: 
کاهــش مصــرف روشــنایی معابر، ســاماندهی 
انشعابات و شناســایی و جمع آوری دستگاه های 
و  اهــداف  از  غیرمجــاز  دیجیتــال  ارز  اســتخراج 

محورهای اجرای این مانور است.
وی با اشــاره به حضور ۹3 اکیــپ عملیاتی در 
مانور سراســری مدیریت بار زمســتان در اســتان 
همدان گفت: در مجموع 210 نفر نیروی انسانی، 
دســتگاه   15 و  ســبک  خــودروی  دســتگاه   120
خودروی باالبــر برای اجرای این مانــور بکارگیری 

شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به اقدامات اجرایی یادآور شد: 
تاکنــون 11 هــزار و 873 حباب المپ با متوســط 
توان 183 وات تعدیل و به میــزان 2.15 مگاوات 

کاهش دیماند داشته ایم.
وی با اشــاره بــه ظرفیت شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان در راســتای ادامــه تعدیل 
روشــنایی گفت: این شــرکت ظرفیــت تعدیل 4 
هزار دستگاه چراغ معابر با حدود 0.6 مگاوات را 
نیز دارا اســت که تا پایان هفته آینده، دوم بهمن 

ماه سال جاری انجام می شود.
جمشیدی عنوان کرد: در راستای محور کاهش 

مصــرف روشــنایی معابــر نیــز بازدیــد و جلــب 
مشــارکت و همکاری یــک هزار و 445 مشــترک 
تجاری به منظــور مدیریت مصرف انرژی، تعدیل 
روشــنایی 820 دســتگاه چراغ معابر با میانگین 
مصــرف 138 وات و تعدیــل روشــنایی پارک ها و 
میادین به تعداد 46۹ دستگاه چراغ با میانگین 
مصرف 280 وات در مجموع با برآورد انرژی 688 

کیلووات ساعت انجام می شود.
جمــع آوری  و  شناســایی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
انشــعابات غیرمجاز تصریح کــرد: در این زمینه 
طی این مانور، شناســایی و جمع آوری 37۹ مورد 
انشــعاب غیرمجاز در بخش خانگی، 112 مورد در 
بخش تجــاری و 16 مورد نیز در بخش صنعتی در 
مجموع به میزان یک هزار و 631 کیلووات در سه 

بخش پیش بینی شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کــرد: در زمینه محور شناســایی و 
جمع آوری دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتالی 
غیرمجاز نیز بررسی روند مصرف تمام مشترکین 
و شناسایی تعداد 4۹6 مورد مشترک مشکوک به 

اســتخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و برنامه ریزی به 
منظور سرکشی، کنترل و بازرسی صورت می گیرد.

وی خاطرنشــان کــرد: این مانور طــی دو روز، 
25 و 26 دی مــاه اجرایی می شــود کــه نتیجه آن 
کاهــش مصرف به میزان 2.3 مگاوات در ســطح 

استان است.
جمشیدی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف 

انــرژی در حوزه بــرق و گاز عنوان کــرد: به دلیل 
افزایش مصــرف بــرق و گاز در بخــش خانگی و 
تجاری و محدودیت سوخت تحویلی به تعدادی 
خاموشــی های  شــاهد  کشــور،  نیروگاه هــای  از 

پراکنده در برخی از مناطق استان بودیم.
وی بــا بیــان اینکه تنها بــا 10 درصــد کاهش 
تأمیــن  اســتمرار  بــرق،  امــکان  و  گاز  مصــرف 
مطمئن گاز و برق در کشــور فراهم خواهد شــد، 
ابراز داشــت: از مشترکین همیشــه همراه استان 
همدان درخواســت می کنیم بــا کاهش حداقل1 
تا 2 درجــه از دمای منازل و محــل کار و مدیریت 
مصرف گاز و بــرق، ما را در تأمین مســتمر انرژی 

برق یاری کنند.

نشســت بصیرتی به مناســبت دهه بصیرت و 
اولین سالگرد شهادت سردار شهید »حاج قاسم 
ســلیمانی« در مدیریــت توزیــع برق شهرســتان 

مایر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی 
برق شهرســتان مایر، نشست بصیرتی و سیاسی 
به مناســبت گرامیداشــت حماســه نهــم دی روز 
بصیرت و میثاق امت با والیت و سالگرد شهادت 
»حاج قاسم سلیمانی« با حضور سرهنگ حسنی 
و  مقــدس  دفــاع  پیشکســوتان  و  رزمنــدگان  از 
فرمانده ســابق ســپاه ناحیه مایر و رضا شیردره 
قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق مایر و جمعی 
از همکاران بسیجی در سالن اجتماعات مدیریت 

توزیع نیروی برق شهرستان مایر برگزار شد.

قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان 
مایــر در این مراســم ضمن تســلیت شــهادت 
ســردار دل ها، »حاج قاســم ســلیمانی« و شهید 
»محسن فخری زاده« به حوادث ۹ دی اشاره کرد 
و گفــت: هر جا که پای والیت، اســام و انقاب در 
میان باشــد مردم ایران به دور از ســایق سیاسی 
برای حفظ اســام و انقاب تا پــای جان خواهند 

ایستاد.
رضا شیردره با بیان اینکه ۹ دی شروع فرهنگ 
عزت خواهی و تجدید بیعت با امام حســین )ع( 
بود، افزود: روز ۹ دی مردم ایران نشان دادند که 
دشمنان خود را به خوبی شناخته و فریب نیرنگ 
و حیله های آنان را نخواهند خورد و اثبات کردند 
کــه با بصیــرت، هرگــز راه را در غبار به پا شــده از 

غوغای فتنه گران گم نخواهند کرد.
فرمانده سابق ســپاه ناحیه مایر نیز در ادامه 
جلســه به ابعاد شــخصیتی شــهید »حاج قاسم 
ســلیمانی« پرداخت و گفت: »حاج قاسم« فردی 
والیتمــدار، انقابــی، مردمــی و با بصیــرت بود و 
رفتار ایشــان باعث تحکیم و توســعه هسته های 
مقاومــت در منطقه غرب آســیا از جمله ســوریه، 

عــراق، لبنــان و ... شــد و آنهــا را بــرای مبــارزه با 
استکبار و ظلم ستیزی آماده تر و مهیاتر کرد.

از  یکــی  کــرد:  تصریــح  حســنی  ســرهنگ 
بزرگ ترین دستاوردهای »حاج قاسم سلیمانی« 
همســو کردن ابر قدرت شــرق با ایران در مبارزه 
با داعش و در راســتای اهداف جمهوری اســامی 

ایران بود.

برگزاری نشست بصیرتی در مدیریت 
توزیع نیروی برق مالیر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

اجرای مانور سراسری مدیریت
بار زمستان با حضور 93 اکیپ عملیاتی 

در استان همدان

دیدار مدیر و کارکنان
توزیع برق کبودراهنگ

با خانواده شهید »نجفی«

مدیــر توزیع نیــروی برق و فرمانــده حوزه 
مقاومت بســیج شــهید »زیغمــی« ادارات به 
همراه جمعی از کارکنــان مدیریت توزیع برق 
شهرســتان کبودراهنــگ از خانــواده معظــم 

شهید »پرویز نجفی« تجلیل کردند.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع 
بــرق شهرســتان کبودراهنــگ، مدیــر توزیع 
نیروی بــرق و فرمانده حوزه مقاومت بســیج 
شــهید »زیغمــی« ادارات بــه همــراه جمعی 
از کارکنــان مدیریــت توزیــع برق شهرســتان 
کبودراهنــگ از خانواده معظم شــهید »پرویز 

نجفی« تجلیل کردند.
مدیر توزیع نیروی برق کبودراهنگ در این 
دیدار بــا گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا و 
جانبازان نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
اظهار داشــت: این عزیزان با تأســی از سیره و 
الگــو ائمه اطهار )ع( در راه حفظ و حراســت از 
کیان ایران اســامی در دوران دفاع مقدس و 

عصر حاضر از جان و مال خود گذشتند.
علی هایل همدانی خاطرنشان کرد: تکریم 
و تجلیل از خانواده معظم شــهداء،جانبازان، 
ایثارگران و آزادگان یک وظیفه شــرعی است و 

منحصر به زمان و مکان خاصی نیست.
وی در ادامه از همکاران خواســت با احترام 
به شــان و منزلت جانبازان شــاغل در ادارات 

بصورت شایسته از آنان تجلیل شود.
در پایــان با اهــدای لــوح تقدیــر و هدیه از 
خانواده معظم شهید »پرویز نجفی« تجلیل شد.

خبـــــر
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معــاون مشــترکین و فروش خدمات شــرکت توزیع برق اســتان 
همــدان از مصرف 2 هــزار و 538 میلیون کیلووات ســاعت برق در 
هشت ماهه امســال خبر داد و گفت: در هشت ماهه امسال 2 هزار 
و 538 میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش 227 میلیارد تومان به 
مشــترکین همدانی فروخته شــد که دو درصد برق کشور را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
ســعید فریدونی از مصــرف 2 هزار و 538 میلیون کیلووات ســاعت 
برق در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: در هشت ماهه امسال 
2 هزار و 538 میلیون کیلووات ســاعت برق بــه ارزش 227 میلیارد 
تومان به مشــترکین همدانی فروخته شد که دو درصد برق کشور را 

به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بیشــترین مصرف برق اســتان را در بخش کشــاورزی 
دانســت و اظهار کرد: در اســتان همــدان بیش از 12 هزار مشــترک 
بخش کشــاورزی وجود دارد که در هشت ماهه امسال 101۹ میلیون 
کیلووات ســاعت برق به ارزش 28 میلیــارد و 600 میلیون تومان در 

بخش کشاورزی مصرف شده است.
معــاون مشــترکین و فروش خدمات شــرکت توزیع برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه مصرف 82۹ میلیــون کیلوات ســاعت برق در 
بخــش خانگی، تصریح کــرد: 160 میلیون کیلووات ســاعت برق در 
بخــش تجاری و ســایر مصــارف، 288 میلیون کیلووات ســاعت در 
بخش صنعت و 23۹ میلیون کیلووات ساعت برق در بخش عمومی 

استان همدان مصرف شده است.
وی با بیان اینکه در استان همدان 767 هزار مشترک برق وجود 
دارد، خاطرنشــان کرد: 618 هزار مشترک خانگی، 30 هزار مشترک 
عمومی، ۹5 هزار مشــترک تجاری و ســایرمصارف، 12 هزار مشترک 
کشــاورزی و 6100 مشــترک در بخــش صنعتــی از این شــرکت برق 

دریافت می کنند.

فریدونی  با اشــاره بــه مطالبات 110 میلیارد تومانی این شــرکت 
از مشــترکین، افزود: شــرکت توزیع برق اســتان همدان 40 میلیارد 
تومان در بخش خانگی، 16 میلیارد و 600 میلیون تومان در تجاری 
و ســایر مصــارف، 2.5 میلیارد تومان در بخش صنعــت، 1۹ میلیارد 
و 600 میلیــون تومان در بخش کشــاورزی و 31 میلیارد و 8 میلیون 

تومان در بخش عمومی از مشترکین خود طلب دارد.
وی با بیان اینکه صورتحســاب برق مشترکین به صورت پیامکی 
ارسال می شــود، تأکید کرد: سال گذشته شــرکت توزیع برق استان 
توانست شــماره تلفن همراه ۹۹ درصد مشترکین را دریافت کند و 
در یک سال گذشته قبض کاغذی برای مشترکین صادر نشده است.
معــاون مشــترکین و فروش خدمات شــرکت توزیع برق اســتان 
همــدان با تأکید بر اینکه 40 خدمت شــرکت برق اســتان به صورت 
مجازی ارائه می شود، ادامه داد: در راستای کاهش تردد، مشترکین 
بــه ایــن شــرکت می توانند بــا نصــب اپلیکیشــن »برق مــن« در 
گوشــی های موبایل خود، 40 خدمت شرکت توزیع برق را به صورت 

غیرحضوری دریافت کنند.

zzzبرق«zطــرحzمشــمولzهمدانzبرقzمشــترکینzدرصــدz۳۰
امید«zهستند

وی از اجــرای طرح »برق امید« در این اســتان خبــر داد و گفت: 
با اجــرای طــرح بــرق امیــد، صورتحســاب مشــترکین کم مصرف 
اســتان همدان مشمول بخشــودگی صدردصد می شود به طوریکه 
مشــترکینی که در فصل تابســتان تا 100 کیلووات ســاعت در ماه و 
در فصل زمســتان تا 80 کیلووات ســاعت برق در ماه مصرف کنند 

مشمول این طرح خواهند شد.
فریدونی با بیــان اینکه هدف از اجرای طرح برق امید کاهش 10 
درصدی میزان مصرف برق در بخش خانگی است، یادآور شد: 35 
درصد از مصارف برق اســتان در بخش خانگی است که این طرح با 

هدف کاهش 10 درصدی مصرف برق، حفاظت از محیط زیســت و 
... است.

وی با اشــاره بــه اینکه 618 هزار مشــترک برق خانگی در اســتان 
وجــود دارد، تصریح کرد: ســال گذشــته 181 هزار و 627 مشــترک 
معادل 30 درصد مشــترکین، مصــرف 80 تا 100 کیلووات ســاعتی 

داشتند که مشمول طرح برق امید می شوند.
معــاون مشــترکین و فروش خدمات شــرکت توزیع برق اســتان 
همدان اظهارکرد: از 30 درصد مشــترکین مشــمول طرح برق امید 

114 هزار مشترک شهری و 67 هزار مشترک روستایی هستند.
وی با بیان اینکه 60 هزار مشــترک برق اســتان در مرز طرح برق 
امید قرار دارند، خاطرنشــان کــرد: این مشــترکین مصارف حدود 
100 کیلووات تا 120 کیلووات ســاعت دارند و در صورتی که نسبت به 
کاهش مصرف خود اقدام نکنند 10 درصد به صورتحســاب ماهانه 

این مشترکین اضافه خواهد شد.
فریدونی با اشــاره به اینکه هشت درصد مشــترکین برق استان 
پرمصرف هســتند، افــزود: 50 هزار مشــترک پرمصرف در اســتان 
همدان وجود دارد که آنها نیز با برنامه ریزی صحیح و رعایت الگوی 
مصرف و همچنین نصب پنل های خورشیدی در منازل می توانند در 

رده مشترکین خوش مصرف قرار گیرند.
وی با بیان اینکه مشترکین پرمصرف 20 درصد مصرف انرژی برق 
اســتان را به خود اختصاص داده اند، ادامــه داد: در صورتی که این 
مشــترکین نســبت به کاهش مصرف خود اقدام نکنند 10 درصد به 

صورتحساب ماهانه این مشترکین اضافه خواهد شد.

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

بدهی 118.5 میلیارد ریالی مشترکین به برق کبودراهنگ
مدیر توزیع بــرق کبودراهنــگ از بدهی 118.5 میلیــارد ریالی 

مشترکین برق شهرستان کبودراهنگ به این مدیریت خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ، 
علــی همدانی با اشــاره بــه اینکــه کبودراهنگ از لحاظ وســعت 
بزرگ تریــن شهرســتان اســتان اســت، اظهار کــرد: توزیــع برق 
کبودراهنگ بیشترین طول خطوط 20 کیلو ولت را در بخش های 
روســتایی و بیشــترین پراکندگی خدمات مشــترکین را در سطح 

استان دارد.
وی بــا اشــاره به وجــود 43 هزار مشــترک برق در شهرســتان 
کبودراهنــگ افــزود: مشــترکین برق شهرســتان بیــش از 118.5 

میلیارد ریال بدهی به توزیع برق این شهرستان دارند.
مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ در خصوص تعویض 
ســیم های مســی شــبکه های فشــار ضعیــف و تبدیل  بــه کابل 
خودنگهــدار تصریح کرد: در حاشــیه شــهر و روســتاها به منظور 
جلوگیری از سرقت و افزایش پایداری شبکه ۹50 متر از شبکه های 
فشار ضعیف مسیر روستایی و 15 کیلومتر نیز در شهر کبودراهنگ 

به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی با اشــاره به برق رســانی به پنج واحد گلخانــه، 6 حلقه چاه 
آب کشــاورزی، 10 واحد صنعتی، هشت واحد دامداری و دو واحد 
مجتمع تجاری گفت: نصب 2۹ دســتگاه پســت توزیع برق شامل 
ترانســفورماتور و تابلوی کنتور در مجموع به قدرت 2 هزار و 2۹5 
کیلو ولت آمپر با اعتباری بالغ بر 16 هزارو 7۹ میلیون ریال در این 

مدیریت به انجام رسیده است.
همدانــی افزود: در پــروژه احداث پســت های توزیع عمومی و 

جابجایی و رفــع حریم در مجموع به قــدرت 715 کیلو ولت آمپر 
از محل اعتبارات اصاح و بهینه ســازی شــهری بالغ بر 2 هزار و 70 

میلیون ریال انجام شده است.
انشــعاب   42 و  عــادی  انشــعاب   780 واگــذاری  گفــت:  وی 
دیمانــدی، تعویــض 850 کنتــور معیــوب آنالوگ بــه کنتورهای 

دیجیتالی از دیگر اقدامات این مدیریت بوده است.

zzکبودراهنگzدرzمجازzغیرzبرقzفقرهzz595شناسایی
مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ اظهار داشت: در راستای 
پیشبرد اهداف شرکت توزیع و همچنین پیگیری کاهش تلفات نیز 
این مدیریت با راه اندازی اکیپی از همکاران و با استفاده از تمام ابزار 
و توان خویش به صورت مســتمر با متخلفین و استفاده کنندگان 

برق غیر مجاز طبق ضوابط برخورد قانونی می کند.
وی بــا اشــاره بــه شناســایی 5۹5 فقــره بــرق غیرمجــاز در 
کبودراهنگ افزود: از ابتدای ســال تاکنون 122 فقره برق غیرمجاز 
در شهرســتان جمع آوری شــده که از این تعداد 12 مورد به مراجع 

قضایی معرفی شده است.
همدانــی با بیان اینکه در تاش هســتیم تا نســبت به احداث 
شــبکه مورد نیــاز متقاضیــان در مناطق آلوده به بــرق غیر مجاز 
اقــدام کنیم، گفــت: این مدیریــت آمادگی دارد تا بــه متقاضیان 
جدید در صورت آماده بودن شرایط فنی در کمترین زمان ممکن 

انشعاب واگذار کند.
وی در پایــان با بیان اینکه طــرح تبدیل بیــش از 15 کیلومتر 
از ســیم های مســی به کابل خودنگهدار برق در شهر کبودراهنگ 

انجام شــده اســت، گفت: هدف از اجرای این طرح کاهش اتاف 
برق، کاهش سرقت سیم های مسی و پایان دادن به انشعاب های 

غیر مجاز در شبکه های توزیع برق است.

معاون مشترکین و فروش خدمات شرکت برق استان خبر داد

مصرف 2538 میلیون کیلووات ساعتی
برق توسط همدانی  ها
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مدیر امور یک بــرق همدان از احداث 1100 متر 
شبکه خودنگهدار فشــار ضعیف در حوزه اجرایی 

امور برق همدان یک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، 
ذبیح اله فاضلی با اشــاره به اقدامات انجام شده 
در بخش طرح و توســعه اظهار داشــت: پســت 
زمینی تعاونی استانداری با قدرت 1250 کیلوولت 

آمپر تجهیز شده و آماده ورود به شبکه است.
وی با بیان اینکه پست زمینی عباس دوران نیز 

با قدرت 500 کیلوولت آمپر تجهیز شــده و آماده 
برقدار شــدن اســت، گفت: یــک هــزار و 100 متر 
شــبکه خودنگهدار فشار ضعیف برای تاًمین برق 

زمین های دادگستری احداث شده است.
مدیر امور یک برق همدان بیان کرد: در زمینه 
برداشت شــبکه برای GIS نیز مسیر عباس آباد تا 

گنجنامه به اتمام رسیده است.

zzzآمپریzکیلوولتz125۰zزمینیzپستzتجهیز
توسطzامورzبرقzهمدانzیک

وی اظهــار داشــت: در حــوزه طرح و توســعه 
نیز از جملــه اقدامات اجرایی می تــوان به نصب 
300 کنتــور تکفاز، نصب 20 کنتور ســه فاز، تجهیز 
پســت زمینی 1250 کیلوولت آمپر تعاونی مسکن 
اســتانداری و تاًمیــن بــرق 150 واحد مســکونی 
و برداشــت و بــه روز رســانی و ورود اطاعات در 

سامانه GIS اشاره کرد.
فاضلی افزود: نصب 20 چــراغ LED در قالب 
اعتبــارات تملــک و دارایی و 60 اصلــه پایه و یک 
هزار و 670 متر کابل خودنگهدار برای تأمین برق 
منازل روســتایی در قالب بند »د« نیز از اقدامات 

این حوزه بوده است.

zzzراســتایzدرzمختلفzهایzبرنامهzبرگــزاری
مدیریتzمصرفzبرق

وی بــا بیــان اینکه در بخــش مدیریت مصرف 
برق امور یک برق همــدان اقدامات خوب و قابل 
ماحظــه ای صورت گرفته اســت، اظهار داشــت: 

از جمله ایــن اقدامات می توان بــه توزیع 13 هزار 
بروشور خانگی و برچســب انرژی، جلب مشارکت 
در برنامه پاســخگویی بار در تعرفه های مختلف 
از قبیل صنعتی، عمومی، کشــاورزی و  سایر موارد 

اشاره کرد.
مدیر امــور یک برق همــدان ادامــه داد: نصب 
بنرهــای مدیریــت مصرفی بــرق برای آگاه ســازی 
مردم، تنظیم ساعت قطع پیک کشــاورزی، آموزش 
کشاورزان قهاوندی در رابطه با طرح کاهش پیک، 
اســتفاده از ژنراتور در ساعت پیک بار ادارات در برق 
همدان و بازدید از ژنراتور ادارات برای کنترل همکاری 

در 18 اداره نیز از دیگر فعالیت ها بوده است.
وی بازدید از ادارات تحت حوزه استحفاظی در 
خارج از وقت اداری بــرای کنترل و پایش مصرف 
آنهــا و توزیــع 450 بروشــور خانگی و برچســب 
انرژی و بهینه ســازی محل کار در نمایشگاه هفته 
دفاع مقدس را از دیگر اقدامات اجرایی در حوزه 

مدیریت مصرف برق برشمرد.
zzzبرقzمصــرفzکنترلzپایــشzمانورzاجــرای

ادارات

فاضلــی اظهــار داشــت: مانور پایــش کنترل 
مصرف بــرق ادارات در قالب 5 اکیــپ و اعزام به 

محل ادارات تحت نظر اجرایی شد.
وی افزود: در این مانور 35 دســتگاه اجرایی و 
سازمان در ســاعات اداری و غیر اداری در راستای 
کاهش مصرف انرژی و مدیریت و کنترل مصرف 

مورد پایش قرار گرفتند.
مدیر امور یک برق همدان عنوان کرد: طی این 
بازدیدها به رابطان انرژی دســتگاه ها برای کنترل 
مصرف برق اداره و سازمان خود تذکراتی داده شد.
وی یادآور شــد: همچنین در راستای مدیریت 
و تعدیل مصرف انرژی روشــنایی معابر 3 اکیپ 
در نقاط مختلف ســطح شــهر سرکشــی داشته 
و نســبت بــه مدیریت روشــنایی بلوارهــا اقدام 

کردند.
فاضلی با بیان اینکه نتیجــه اقدامات اجرایی 
کاهش یک هــزار و ۹۹6 کیلووات ســاعت انرژی 
بوده است، گفت: این اقدامات در راستای تأمین 
نیــاز نیروگاه ها و مراکــز تولید نیــرو و انرژی نیز 

رضایت بخش خواهد بود.

دیدار مدیر برق رزن با امام جمعه شهرستان

نشســت صمیمی مدیــر توزیــع برق بــا امام 
جمعه شهرستان رزن با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع برق 
شهرســتان رزن، نشســت صمیمــی مدیــر توزیع 
بــرق رزن با حجت االســام منصــوری امام جمعه 
دســتورالعمل های  رعایــت  بــا  رزن  شهرســتان 

بهداشتی برگزار شد.
مدیــر توزیع بــرق رزن با ارائه گزارشــی در این 
دیدار بیان داشت: پایگاه شهید »کوششی بصیر« 
مدیریــت توزیع بــرق رزن به عنــوان موفق ترین 
پایگاه بســیج کارمندی استان همدان در نهمین 
جشــنواره مالک اشــتر ســپاه انصارالحسین)ع( 

انتخاب شد و این موفقیت مرهون تاش و همت 
کارکنان بسیجی مدیریت برق رزن است.

عباس صفری افــزود: مدیریت توزیع برق رزن 
در سال گذشــته به رتبه برتر در حقوق شهروندی 
دســت یافت که این موفقیت نیــز حاصل تاش 

کارکنان این مدیریت است.
وی با اشــاره به ارائه خدمات غیرحضوری بیان 
داشت: اپلیکیشن »برق من« یک فرصت و بستر 
مناســب برای ارائه خدمات غیــر حضوری بوده و 
مشــترکین می توانند از خدمات این اپلیکیشــن 
استفاده کرده و با توجه به شرایط فعلی و وجود 
ویروس کرونا از مراجعه بــه اداره برق خودداری 
کــرده و همچنین بــا مدیریت در مصــرف برق از 

تخفیفات برق امید استفاده کنند.
حجت االســام منصوری امام جمعه رزن نیز در 
این دیــدار از زحمات و تاش هــای مدیریت برق 
رزن در راســتای خدمات رســانی مطلــوب، جلب 

رضایت مردم  و رفع خاموشی ها، تقدیر کرد.

zzzفرماندهzبــاzرزنzبــرقzتوزیعzمدیــرzدیــدار
انتظامیzاینzشهرستان

عبــاس صفــری در برنامــه ای دیگــر در دیدار 
بــا فرمانده نیــروی انتظامی شهرســتان رزن نیز 
ضمن تقدیــر از تعامل و همــکاری صورت گرفته 
بین دو ارگان اظهار داشــت: حساسیت در حفظ 
و نگهداری تاسیسات برقی در پایداری شبکه برق 

بســیار باال بوده و به همین منظــور نقش نیروی 
انتظامی در این زمینه مهم است.

از  انتظامــی  نیــروی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مهمتریــن ارکان حفــظ آرامش در جامعه اســت 
و خدمت رســانی در توزیع برق و تــداوم پایداری 
شــبکه در گرو این آرامش اســت، خواســتار توجه 
بیــش از پیش نیــروی انتظامی بــرای حفاظت از 

شبکه های توزیع برق شد.
علی زنگنــه فرمانده انتظامی شهرســتان رزن 
نیز در این دیدار اظهار داشــت: به لحاظ کمیت و 
کیفیت در سرقت های صورت گرفته در شهرستان 
بــا کاهش آمار روبــرو بوده و درصدد هســتیم با 

تاکتیک های مورد نظر آمار را به حداقل برسانیم.

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

احداث 1100 متر شبکه خودنگهدار فشار 
ضعیف در حوزه امور برق همدان یک
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دیدار نماینده مردم اسدآباد
در مجلس با مدیر توزیع برق شهرستان

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس 
شورای اسامی با حضور از مدیریت توزیع نیروی 

برق شهرستان اسدآباد بازدید کرد.
به گــزارش روابــط عمومی مدیریــت توزیع 
نیــروی بــرق شهرســتان اســدآباد، ســرمدی 
نماینده مردم شهرســتان اسدآباد در مجلس 
شــورای اســامی با حضور در مدیریــت توزیع 
نیــروی بــرق شهرســتان اســدآباد بــا مدیر و 

کارکنان این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
نورالدین مرادی عاشور مدیر برق اسدآباد 
در این دیدار به ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده در سطح شهرســتان پرداخت و گفت: با 

توجه به اقدامات صورت گرفته مدیریت توزیع 
برق اسدآباد رتبه های خوبی در شاخص های 
مختلــف از قبیــل وصــول مطالبــات، جذب 
اعتبــارات عمرانی، تکریم ارباب رجوع و حقوق 
شــهروندی، 5S و انــرژی توزیع نشــده کســب 

کرده است.
ســرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس 
شــورای اســامی نیــز در ادامه ضمــن تقدیر از 
زحمات مدیریت و پرســنل توزیع برق اسدآباد 
اظهار داشــت: وظیفه همه ما خدمت رســانی 
به مردم اســت که با همکاری ارگان ها این مهم 
تحقق می یابد و موجب رضایت مردم می شود.

برگزاری نشست بصیرتی بانوان شاغل در شرکت 
توزیع برق استان همدان به مناسبت دهه بصیرت 

نشســت بصیرتی بانوان شــاغل در شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان به مناســبت 

دهه بصیرت برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، نشســت بصیرتی 
بانــوان شــاغل در شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همــدان به مناســبت دهــه بصیرت و 
گرامیداشــت اولین سالگرد شــهادت سپهبد 
شــهید »حــاج قاســم ســلیمانی« در ســالن 
جلســات این شــرکت با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد.

یکــی از هادیــان سیاســی در این نشســت 
با اشــاره به اهمیــت حماســه ۹ دی و ضرورت 
تبییــن آن اظهــار داشــت: ۹ دی مــاه بــرای 
حمایــت از انقاب و والیت فقیه از همه اقشــار 
به میدان آمدند و حماسه  با عظمتی در تاریخ 
جمهوری اســامی و ملت های مبــارز به یادگار 

گذاشتند.
جواد توحیــدی در ادامه با تأکید بر ضرورت 
بصیرت افزایــی در جامعــه افزود: امــروز نیز با 
فتنه مواجه هستیم بنابراین برای مقابله با این 

فتنه ها باید ۹ دی چراغ راه و بصیرت ما باشد.

مانور جهادی

امور یک- همدان

تویسرکان

کبودراهنگ

اسدآباد

رزن

مالیـــــــــر

بهـــــار

فامنین

نهاونــــــد
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zz:یکzامور
اجرای مانور پایش کنترل مصرف برق مراکز تجاری پر مصرف

امور یــک- پایش کنترل مصرف برق مراکز تجاری پر مصرف صــورت پذیرفت که در این پایش 
کارشناســان این امور، شــبانه به همراه 15 اکیپ به 15 منطقه شــهر همدان در محدوده امور برق 

همدان یک اعزام شدند.
در ایــن پایش جهادی بــه میزان ۹3 هزار کیلــووات انرژی کاهش یافت و مشــترکین نیز برای 

کاهش انرژی با این اداره همکاری های الزم را به صورت مستمر در دستور کار قرار دادند.

شناسایی و رفع عیب از نقاط بحرانی

امور یک- طی آذر ماه ســال جاری با توجه به نزدیک بودن فصل زمستان و بارش برف و باران، 
شناسایی نقاط بحرانی در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شد.

با تاش همکاران نســبت به شناسایی و رفع عیب از نقاط بحرانی اقدام شد، و با توجه به پایان 
یافتن فصل پاییز همکاران در واحد پست ها اقدام به تکمیل بارگیری پاییزه کرده و از اطاعات آن 

در مانور اصاح ولتاژ استفاده کردند.

اجرای مانور عملیاتی مدیریت ولتاژ و تعدیل بار

امور یک- مانور عملیاتی و سراسری مدیریت ولتاژ و تعدیل بار در امور برق همدان همزمان با 
سراسر کشور با حضور سه اکیپ عملیاتی با تعداد 27 نفر برگزار شد.

یک اکیپ با حضور در بلوار ۹ دی اقدام به یک در میان کردن روشنایی معابر به طول یک هزار و 
380 متر کرد که از ۹2 پایه روشنایی، تعداد 46 دستگاه چراغ 150 وات خاموش شد.

دو اکیپ دیگر نیز اقدام به تعدیل بار و اصاح ولتاژ در دو پست واقع در بلوار کاشانی و جوادیه 
به طول یک هزار و 40 متر کردند.

همــدان
نصب 2422 کنتور توسط امور برق همدان یک

امور یک- در حوزه طرح و توسعه امور برق همدان یک در ۹ ماهه سال جاری 2 هزار و 422 کنتور 
در بخش کنتورهای تکفاز و سه فاز نصب کرده است.

ایــن امور در بحــث تعویض کنتــور نیز طــی این مــدت در مجموع یــک هــزار و 30۹ کنتور در 
بخش های تکفاز و سه فاز تعویض کرده است.

دیدار نماینده بسیج ادارات شهرستان با مدیر امور برق همدان یک

امور یک- امیر ترکاشــوند نماینده بســیج ادارات شهرســتان همدان در دیدار با مدیر امور برق 
یک همدان از زحمات مدیریت و پرســنل این مجموعه و عملکرد خوب این امور در حوزه بسیج با 

اهداء لوحی تقدیر کرد.

آمادگی امور برق همدان یک برای بارش ها

امور یک- ذبیح اله فاضلی مدیر امور یک برق همدان از آمادگی این امور برای بارش ها خبر داد 
و گفت: در این راســتا آزادسازی شــبکه های برق با برنامه ریزیی که مشترکین کمترین خاموشی را 

داشته باشند، در حال انجام است.
وی افــزود: بــرای کاهــش خاموشــی های ناخواســته در فصل زمســتان بیــش از 550 مورد از 
پست های توزیع در حوزه امور یک برق همدان مورد بازدید و رفع عیب شده است و همچنین برای 
کاهش انرژی توزیع نشده نیز بیش از 348 مورد پست توزیع بارگیری و تعدیل بار انجام شده است.
مدیر امور یک برق همدان گفت: همچنین برای آمادگی فصل زمستان طی بازدید از شبکه های 
شهری و روستایی نســبت به اصاح و بهینه سازی 226 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 150 کیلومتر 

شبکه معابر اقدام شده است.

zz:2zامور
اجرای طرح سرویس و تعمیرات شبکه روشنایی معابر روستاها

امور دو- در راســتای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردمی، ســرویس و تعمیرات شبکه 
روشنایی معابر روستاهای استحفاظی امور 2 برق همدان انجام و خاموشی های موجود رفع شد.

همدان

تقدیر از فرماندهان بسیج صنعت آب و برق استاندیدار مدیرعامل با رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی

جلسه مدیریت بحران صنعت آب و برق استان دیدار مدیرعامل و مدیران امور 1 و 2 با فرماندار همدان
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نصب ۳۳ دستگاه چراغ LED در مناطق محرم بهار
بهــار- مازیار بالی مقــدم مدیر توزیع بــرق بهار از نصب 33 دســتگاه چــراغ LED در مناطق 
محروم خبر داد و اظهار داشــت: با توجه به اولویت این مدیریت به مناطق خاص و  کم برخوردار 
روستایی، در ســال جاری از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان تعداد 33 دستگاه چراغ برای 

روستاهای محروم منطقه دیمکاران بخش صالح آباد تهیه و نصب شد.

بهـــار

بهـــــار

رزن

جلسه هماهنگی اجرای مانور سراسری

دیدار مدیر برق رزن با امام جمعهاعزام اکیپ های عملیاتی به مانور

اعزام اکیپ های عملیاتی به مانور

برگزاری مانور سراسری جمع آوری برق های غیر مجاز در رزن
رزن- مانور جمع آوری برق های غیر مجاز همزمان با سراسر کشور با حضور ۹ اکیپ اجرایی در مدیریت 

توزیع برق رزن برگزار شد و طی آن تعداد 20 مورد برق غیر مجاز شناسایی و مورد پیگیرد قرار گرفت.

حضور کارکنان برق رزن در مراسم بزرگداشت شهید »سلیمانی«
رزن- کارکنان مدیریت توزیع برق رزن در مراســم بزرگداشــتی که به مناســبت شــهادت سپهبد 

»قاســم ســلیمانی«، »ابومهدی المهندس« و شــهدای مقاومت در مدرســه عفاف رزن برگزار شد، 

شرکت کردند و یاد و خاطره این شهید واال مقام را گرامی داشتند.

جلسه حلقه صالحین در مدیریت توزیع برق رزن
رزن- به مناســبت اولین ســالگرد شهادت ســردار دلها »حاج قاسم ســلیمانی«، جلسه حلقه 

صالحیــن با حضــور هادی ذاکــر، فرمانده بســیج مقاومت ادارات شهرســتان و حجت اال اســام 

حسینی در نمازخانه توزیع برق شهرستان رزن برگزار شد.

برگزاری مانور پایش مصرف زمستان برق ادارات شهرستان رزن
رزن- مانور پایش مصرف زمســتان برق ادارات در وقت اداری و بعد از ســاعت اداری با همکاری 

حوزه مقاومت بسیج ادارات در سطح شهرستان رزن برگزار شد.

در این مانور کارشناسان مدیریت مصرف در بازدید میدانی از ادارات بازدید کردند و به اداراتی 

که الگوی مصرف را رعایت نکرده بودند، تذکرات الزم داده شد.

حضور کارکنان مدیریت توزیع برق رزن در مراسم 9 دی
رزن- همزمان با گرامیداشــت ۹ دی روز بصیرت و میثاق با والیت، مدیر برق رزن به همراه کارکنان 

این مدیریت در مراسمی که به پاس این روز در مسجد جامع شهرستان رزن برگزار شد، شرکت کردند.

احداث نقطه رینگ خط کشاورزی و آرپادره
رزن- نقطــه رینگ خط کشــاورزی با خط آرپــادره به طول 450 متــر و با اعتبــاری بالغ بر 500 

میلیون ریال در منطقه بخش سردرود با هدف رضایتمندی مشترکین، کاهش تلفات، تعدیل بار 

و ایجاد نقطه مانور در شرایط بحرانی احداث شد.

احداث شبکه روشنایی بلوار شهر دمق
رزن- شبکه روشنایی بلوار شهید مفتح شهر دمق با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال احداث شد.

این پروژه به طول 380 متر با 11 اصله پایه روشــنایی معابر با توان چراغ های 150 وات با هدف 

روشــنایی مطلوب  در طول شــب و جلوگیری از حوادث و تصادفات و رضایتمندی مشترکین حد 

فاصل شهر دمق و روستای قلعه شاطربالی در بلوار شهید مفتح احداث شد.

رزن
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اجرای مانور جهادی جمع آوری برق های غیر مجاز در فامنین
فامنیــن- مانور جهــادی  و فراگیر کنترل و پایش تعدیل روشــنایی، جمع آوری انشــعابات غیر 
مجاز و انشــعابات مشکوک به استفاده از برق برای اســتخراج رمز ارز دیجیتال با حضور پنج اکیپ 

عملیاتی توزیع برق شهرستان فامنین در 25 و 26 دی ماه برگزار شد.
در این مانور عملیاتی انشــعابات غیر مجاز شناســایی شــده، جمع آوری و به واحدهای تجاری 
پرمصرف اخطار قطع انشــعاب برق در صورت عدم تعدیل روشنایی و مدیریت مصرف برق داده 
شــد؛ همچنین انشعابات مشــکوک به استفاده از برق در راستای اســتخراج رمز ارز دیجیتال مورد 

پایش، کنترل و بازرسی قرار گرفت.

نشست مشورتی با دهیاران بخش مرکزی شهرستان فامنین

فامنین- نشســت مشورتی دهیاران بخش مرکزی شهرســتان فامنین با حضور فرماندار، مدیر 
توزیع برق و مسئولین  ادارات شهرستان فامنین در سالن جلسات شهرداری فامنین برگزار شد.

در این جلسه اطاع رسانی خدمات غیرحضوری اپلیکیشن »برق من« و و لزوم استفاده از آن با 
توجه به محدودیت در ارائه خدمات حضوری توزیع برق شهرستان و همچنین مدیریت و کاهش 
برق مصرفی، عدم استعام دهیاران قبل از احداث بنا و تجاوز به حریم تاسیسات برق در روستاها 

و راه های رفع حریم شبکه و تاسیسات برق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پایش و کنترل مصرف برق ادارات فامنین

فامنین- پایش و کنترل مصرف برق ادارات شهرستان فامنین همه روزه توسط همکاران توزیع 
برق فامنین در ساعات اداری و خارج از ساعات اداری به صورت مستمر در راستای کاهش مصرف 

برق ادارات با حضور سه اکیپ و بازدید میدانی، دوره ای و سرزده انجام می شود.

برگزاری مانور عملیاتی و جهادی اصالح و تعمیر فیدر پگاه فامنین

فامنین- مانور عملیاتی و جهادی اصاح و تعمیر فیدر فشار متوسط پگاه در شهرستان فامنین 
برگزار شد.

در راستای آمادگی الزم و پایداری شبکه های توزیع برق و تامین برق پایدار و مطمئن مشترکین 
شهرســتان فامنین، مانور عملیاتی و جهادی شــبکه های توزیع برق شهرستان فامنین به طول 4 

کیلومتر و با حضور 7 اکیپ عملیاتی برگزار شد.

فامنین
اجرای تعدیل بار و اصالح روشنایی معابر بلوارهای کم تردد فامنین

فامنین- تعدیل بار و اصاح روشــنایی معابر بلوارهای کم تردد شهرســتان فامنین در راستای 
مدیریت مصرف و پیک سایی، توسط اکیپ های عملیاتی توزیع برق شهرستان فامنین به صورت 

یکی در میان و زیگزاکی انجام شد.

مانور تعدیل بار و اصالح ولتاژ مشترکین شهر فامنین و روستای 
فیض آباد

فامنین- مانور تعدیل بار و اصاح ولتاژ مشــترکین شــهر فامنین و روســتای فیض آباد توسط 
چهار اکیپ عملیاتی برق فامنین برگزار شد.

اقدامات اجرایی در این مانور شــامل ایجاد یک فیدر جدید فشــار ضعیف، اصاح و تعدیل بار 
فیدر روشــنایی روســتای فیض آباد با نصب کابل جدید و تبدیل آن به سه فاز، تعدیل بار و طول 
فیدر سمت مسجد جامع پســت منبع آب روستای فیض آباد با اســتفاده از یک فاصله کابل خود 

نگهدار و تعدیل بار دو پست روستای فیض آباد بود.

انجام عملیات تعمیرات توزیع برق فامنین همزمان با خاموشی 
تعمیرات سالیانه فوق توزیع

فامنین- همزمان با خاموشــی تعمیرات ســالیانه فــوق توزیع، عملیات تعمیرات شــبکه های 
توزیع برق فامنین نیز توسط اکیپ های تعمیرات برگزار شد.

در این راســتا نصب سه عدد کات اوت تیغه ای برای فیدر جاده ساوه و ایجاد نقطه مانور بین فیدر 
طاوه و فیدر جاده ساوه، تعویض سه عدد کات اوت تیغه ای معیوب و اصاح 14 مورد جمپر انجام شد.

برگزاری جلسه بررسی مشکالت برق روستاهای بخش پیشخور

فامنین- جلســه بررســی مشــکات روســتاهای بخش پیشــخور با حضــور مدیر توزیــع برق و 
سرپرســت بنیاد مســکن شهرســتان فامنین و بخشــدار و دهیاران بخش پیشــخور در بخشداری 

تجرک برگزار شد.
در این جلسه مشکات روستاهای بخش پیشخور از جمله رفع حریم شبکه 20 کیلوولت روستاهای 
بازران و آجرلو و جابجایی شــبکه وسط معبر روستاهای زاغلیجه و قره دای مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت و مقرر شد با همکاری بخشداری، بنیاد مسکن و دهیاران موارد مطرح شده رفع شود.
در پایان جلسه نیز از روستاهای بازران و قره دای بازدید به عمل آمد.

همدان

حلقه صالحین بسیجیان

نشست بصیرت افزایی بانوانکمیته تبیین استراتژی، خط مشی و راهبرد شرکتدیدار شواری شهر قهاوند با مدیرعامل

دیدار با خانواده شهدادیدار با خانواده شهدا
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تشکیل حلقه صالحین در توزیع برق نهاوند
نهاوند- به مناســبت دهه بصیرت، ســالگرد حماســه ۹ دی و اولین ســالگرد شــهادت سردار 

»ســلیمانی« و ارتحال عمار انقاب »آیت هللا مصباح یزدی«، نشســت بصیرتی حلقه صالحین با 

حضور فرمانده بسیج ادارات شهرستان، مدیر و کارکنان در مدیریت توزیع برق شهرستان نهاوند 

برگزار شد.

برگزاری کالس آموزش اطفاء حریق در توزیع برق شهرستان نهاوند
نهاونــد- کاس آموزش اطفاء حریــق با حضور پرســنل توزیع برق نهاونــد در این مدیریت 

برگزار شد.

برگزاری مانور اصالح ولتاژ و تعدیل بار روشنایی معابر در نهاوند
نهاوند- مانور دو روزه اصاح ولتاژ و تعدیل بار روشــنایی معابر شهرستان نهاوند با حضور پنج 

اکیپ عملیاتی برگزار شد.

در ایــن مانــور عملیــات تعدیل بار پســت زمینــی کارمندان، پســت های هوایی شــهرک امام 

حســن)ع(، خیابان خاقانی و مخابرات روســتای دهفول و تعدیل بار روشنایی معابر پایه های 11 

متری در بلوار خلیج فارس با تعدیل 28 عدد چراغ گازی 150 وات انجام شد.

نهـاونــد

برگزاری مانور تعدیل روشنایی معابر و شناسایی برق های غیرمجاز در 
تویسرکان

تویســرکان- مانور تعدیل روشــنایی معابر و شناســایی برق های غیرمجاز همزمان با سراســر 
استان همدان، توسط توزیع نیروی برق تویسرکان برگزار شد.

این مانور در دو بخش تعدیل نیروی بار، روشــنایی های معابر و شناســایی برق های غیرمجاز 
توســط ۹ اکیپ عملیاتی توزیع نیروی برق شهرستان اجرا شــد؛ همچنین در این مانور شاخه زنی 

شبکه فشار ضعیف نیز انجام شد.

برگزاری جلسه آموزشی شاخه زنی برای اکیپ های عملیاتی در تویسرکان

تویسرکان- جلسه آموزشــی شــاخه زنی برای اکیپ های عملیاتی توزیع برق تویسرکان توسط 
واحد ایمنی این مدیریت برگزار شد.

در این جلســه بــه اکیپ های عملیاتــی پیمانکاران در خصوص دســتورالعمل هرس اشــجار، 
ایمن سازی شبکه قبل و بعد کار، ابزارآالت مورد نیاز تجهیزات حفاظت فردی، فواصل مجاز هادی 

از درخت و الزامات ایمنی هرس اشجار آموزش های الزم داده شد.

برگزاری مانور پایش و کنترل مصرف برق ادارت تویسرکان

تویسرکان- مانور پایش و کنترل مصرف برق ادارت شهرستان تویسرکان با استفاده از ظرفیت 
نیروهای پایگاه بسیج مدیریت توزیع برق شهرستان برگزار شد.

در مرحله اول این بازدید نیروهای بســیجی این مدیریت در دو اکیپ و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به بازدید سرزده از 20 اداره از سطح شهرستان پرداختند.

در این بازدیدها بر خاموش کردن روشنایی هایی غیرضروری در ساعات اداری، خاموش کردن 
سیستم های روشنایی و گرمایشی در ساعات غیراداری و بر مصرف بهینه انرژی تأکید شد.

برگزاری جلسه آمادگی مقابله با بحران های جوی در توزیع برق تویسرکان

جلسه آمادگی مقابله با بحران های جوی برق در مدیریت توزیع برق تویسرکان برگزار شد.
تویســرکان- جلسه آمادگی مقابله با بحران های جوی مدیریت توزیع برق تویسرکان همزمان 

با بارش های جوی، با حضور رضا جلیلوند مدیر و دیگر مسئوالن برق تویسرکان برگزار شد.
در این جلســه بر شناســایی و تمهیــدات پایداری شــبکه در نقــاط حادثه خیــز و کامل بودن 

تجهیزات ایمنی فردی و گروهی تأکید شد.

تویسرکان

تویسرکان

نهاوند

همدان

کمیته تبیین استراتژی، خط مشی و راهبرد شرکت

جلسه هماهنگی و آمادگی مقابله با بحران

دیدار مدیر برق نهاوند با بخشدار گیان

پایش انرژی ادارات
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جلسه هماهنگی اداره برق و شهرداری مالیر برای خدمت رسانی به مردم
مایر- نشســت صمیمی رضا شــیردره قائم مقــام مدیرعامل و فربد ظفری مدیــر امور نواحی 
توزیع برق شهرســتان مایر با رضا شــکوهیان شــهردار و اعضای شورای اســامی شهر اسام شهر 

آق گل در خصوص همکاری دو جانبه برای خدمت رسانی و رفع مشکات مردم برگزار شد.
رضا شــیردره ضمن تقدیر از همکاری شــهرداری و شــورای شهر اسام شــهر آق گل، تعامل بین 
ادارات را منشــأ حل مشکات و معضات شهر و شــهروندان دانست و تأکید کرد: نباید در راستای 

خدمت رسانی به مردم از هیچ تاش و کوششی دریغ کنیم.

تعویض 400 دستگاه کنتور برق معیوب در شهر مالیر 
مایر- رضا کریم پور مدیر امور مرکزی برق مایر اظهار داشــت: در راســتای سیاست های اباغی 
شــرکت توانیر و اولویت و تحقق موضوع اقتصاد مقاومتی و رســیدن بــه کاهش تلفات مطلوب 
و کاهــش هدر رفت انــرژی این امور در طرح تعویــض کنتورهای معیوب و خطادار مشــترکین با 

اقدامی عملیاتی و جهادی نسبت به تعویض 400 دستگاه کنتور اقدام شد.
وی ادامــه داد: این مانور با تشــکیل هشــت اکیپ پیمانــکاری، تعویض کنتورهــای معیوب و 

خطادار مشترکین طی مدت دو روز انجام شد.

اصالح و بهینه سازی شبکه برق بازار بزرگ مالیر
مایر- رضا شــیردره، مدیر توزیع برق مایر اظهار کرد: شبکه برق بازار بزرگ مایر که از مدت ها 

پیش کهنه و فرسوده بود به همت و تاش کارکنان برق مایر اصاح و بهینه سازی شد.
وی افزود: در این راســتا شبکه و کابل های برق مغازه و واحدهای تجاری بازار بزرگ مایر که هر 
لحظه با خطر آتش ســوزی مواجه بود اصاح شــد و در حال حاضر این واحدها از برق مطمئن و 

پایدار بهره مند شدند.
مدیر توزیع برق شهرســتان مایر گفت: قسمت کوچکی از یکی از راسته های بازار باقی مانده که 

این قسمت نیز به زودی انجام خواهد شد.

برگزاری سومین مانور عملیاتی و جهادی مالیر
مایر- در راستای کســب آمادگی الزم و اهمیت پایداری شــبکه های توزیع برق برای تامین برق 
مطمئن و پایدار تمام مشــترکین شهرســتان ســومین مانــور عملیاتی و جهادی اصــاح و تعمیر 

شبکه های توزیع نیروی برق شهرستان مایر برگزار شد.
این مانور به طول 10 کیلومتر و با حضور 12 اکیپ عملیاتی در بخش مرکزی برگزار شد.

هدف از اجرای این مانور افزایش قابلیت اطمینان و تاب آوری شــبکه، کاهش خاموشی و انرژی 
توزیع نشــده، اســتفاده هدفمند و بهینه از اعتبارات بهره برداری، ارتقاء ســطح آمادگی پرسنل به 

منظور مقابله با بحران ها و افزایش ایمنی شهروندان و رفع کانون های خطر بود.

مالیـــر

برگزاری آزمون فن ورز لوازم اندازه گیری و کابل خودنگهدار در کبودراهنگ
کبودراهنــگ- آزمون فن ورز لــوازم اندازه گیری و کابــل خودنگهدار با حضور تمــام پیمانکاران 
معین شهرستان کبودراهنگ در سالن اداره ارشاد با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی برگزار شد.
هدف از اجرای این آزمون ارتقای کارایی و سطح آگاهی پیمانکاران است که با همکاری اداره فنی 

و حرفه ای شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

انجام تعمیرات خط شیرین سو با حضور 7 اکیپ تعمیرات
کبودراهنــگ- علی همدانی، مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ در جلســه کمیته پدافند 
غیر عامل با بیان اینکه تعمیرات خط شیرین ســو با حضور هفت اکیپ انجام شــد، بیان کرد: این 
مدیریــت از آمادگی کامل برای مواجهه با بحران های احتمالی و شــرایط آب و هوایی با تجهیزات 

کامل ایمنی برخوردار است.
وی افــزود: این تعمیرات با هــدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری و تعمیرات پیشــگیرانه 
شبکه های فشار متوسط  که عیوب و اشکاالت آنها شناسایی شده در فیدر فشار متوسط شیرین سو 

برگزار شده و باعث کاهش خاموشی ها و اتصالی های شبکه مذکور می شود.

اجرای مانور پایش و کنترل مصرف برق ادارات در کبودراهنگ
کبودراهنگ- مانور پایش و کنترل مصرف برق ادارات در خارج از ســاعات اداری توســط کمیته 

مدیریت مصرف توسط اکیپ های اجرایی برگزار شد.
همدانی، مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ در حاشــیه برگزاری این مانور گفت: در حال 
حاضر نیمی از ارگان های حیاتی، حســاس، مهم و ضروری شهرســتان دارای مولدهای اضطراری 

هستند که می تواند در مواقع بحرانی راهگشا باشد.

دیدار مدیر برق کبودراهنگ با امام جمعه این شهرستان
کبودراهنگ- مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ با حجت االســام نقــی باقری امام جمعه 

این شهرستان دیدار کرد.
علــی هائل همدانی در این دیدار با ارائه گزارشــی از عملکرد این واحد گفت: این مدیریت 
از موفق ترین پایگاه های مقاومت بســیج شهرســتان اســت کــه موفق به کســب رتبه برتر در 
جشــنواره شــهید رجایی ســال ۹8،حوزه رعایت حجاب و عفاف در محیط شــرکت، کسب رتبه 
برتــر در حــوزه ارزیابی ماده 6 قانون حمایت از حقوق شــهروندی و توســعه و ترویج فرهنگ 

شد. نماز  نورانی 
امام جمعه کبودراهنگ نیز در ادامه از عملکرد مجموعه توزیع برق شهرستان تقدیر کرد.

کبودراهنگ

کبودراهنگ مالیـــــر

بازدید از واحدهای تجاری آموزش نصب اپلیکیشن برق من به ارباب رجوع

اطالع رسانی برق من - مالیر جلسه کاهش تلفات
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

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

حسین فرهادی از کبودراهنگ
مالیــر از  قربانــی  اســمعیل 

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

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به بازنشستگان

آقای مهدی قلی پورzازzامورzیک و مصطفی نقوی پیام ازzفامنینzنایل 
شدن شــما را به افتخار بازنشســتگی تبریک گفته و از خداوند آرزوی 

پیروزی و موفقیت شــما را در تمام عرصه های زندگی خواستاریم. 
بر این باوریم بازنشســتگی فصل نوینی از زندگی و آغازی برای 
زندگی با شــیوه و ایده های جدید اســت، امید است این دوران 

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری آزمون کلینیک مدیریت در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان از برگزاری آزمون کلینیک مدیریت 
در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با هدف 

اصل شایسته گزینی و حرفه ای گری خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، رضا الماسی با اشاره به اباغ 
شــیوه نامه انتخــاب و انتصاب مدیــران حرفه ای 
در شــرکت های وابســته توانیر اظهار داشــت: با 
توجه به ایجاد زمینه استقرار اصل شایسته گزینی 
و حرفه ای گــری، ایجــاد فرصــت برابــر و افزایش 
انگیزه کارکنان و رضایت شغلی به منظور انتخاب 
و انتصــاب مدیران حرفــه ای، آزمــون حضوری با 
هماهنگی کلینیک مدیریت شرکت توانیر و توزیع 

برق استان برگزار شد.
وی افزود: در راستای این امر و با توجه به برنامه 
جانشــین پروری، تعــداد 15 نفر از همــکاران برای 
ارزیابی و ســنجش  بــه کلینیک مدیریــت معرفی 
شــدند و پــس از بررســی های الزم این افــراد برای 

حضور در آزمون و مصاحبه آناین پذیرفته شدند.
معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان ابراز داشــت: این آزمون با رعایت 
تمــام پروتکل هــای بهداشــتی و رعایــت فاصله 

اجتماعی بــا حضور نماینــده کلینیــک مدیریت 
شــرکت توانیر در محل ســالن جلســات شــرکت 

برگزار شد.
وی با اشــاره به مفاد شــیوه نامه اباغی توانیر 
ادامه داد: آزمون کلینیک مدیریت شامل سنجش 
مهارت هــای مدیریتــی، توانمنــدی تحلیل و حل 

مسئله و توان ذهنی تحت استرس بود.
الماسی تصریح کرد: همچنین خروجی طرح، 
تأمین مدیر یا شایســته گزینی، ارزیابی کلی توان 

مدیریتــی و رهبــری، ابعــاد مختلــف ویژگی های 
شــخصیتی و برنامه توسعه پیشــنهادی است که 
پس از انجام مصاحبه آناین در اختیار شرکت قرار 

خواهد گرفت.
وی یادآور شــد: بــا توجه به اجــرای دو مرحله 
تکمیــل پرسشــنامه و حضــور در آزمون، جلســه 
مصاحبــه نیــز در آینــده نزدیک توســط کلینیک 
مدیریت اعام شــده و در نهایــت منجر به صدور 

گواهینامه می شود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مالیر خبر داد

رفع ضعف ولتاژ برق مناطق حاشیه شهر مالیر
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مایر گفت: 
با پیگیری هــای صورت گرفته به زودی مشــکل 
ضعف ولتاژ عمومی مناطق حاشیه شهر و بافت 

فرسوده شهرستان مایر رفع خواهد شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریــت توزیع 
نیروی بــرق شهرســتان مایر، رضا شــیردره در 
بازدید از مناطــق امامزاده عبدهللا، 15 خرداد و 
نفت سیاه شهرستان مایر با اشاره به اینکه رفع 
مشکات شــبکه های برق حاشیه شــهر و بافت 
فرســوده همواره مــورد تاکیــد و از اولویت های 
توزیع برق شهرستان است، گفت: با پیگیری های 
صــورت گرفته بــه زودی مشــکل ضعــف ولتاژ 

عمومی این مناطق رفع خواهد شد.
وی افــزود: در این زمینه نیز تمــام تاش خود را 
برای رفع و اصاح شــبکه برق این مناطق خواهیم 
داشت تا بتوانیم بخشی از مشکات را در این زمینه 

حل کنیم.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مایر تصریح 
کرد: ایــن مدیریــت همواره در راســتای پیشــبرد 
اهداف بزرگ شهرستان پیشقدم بوده و تمام توان 
خود را برای بهبود جلب رضایت همشــهریان بکار 

گرفته است.
zzzبارzتعدیلzوzولتــاژzاصــاحzمانــورzبرگــزاری

شبکهzهایzتوزیعzبرقzدرzمایر
شــیردره اظهار داشــت: مانور سراســری اصاح 
ولتاژ و تعدیل بار شبکه های توزیع نیروی برق نیز با 
حضور 36 اکیپ اجرایی  از 27 آذر ماه سال جاری به 

مدت دو روز برگزار شد.
وی ادامه داد: این مانور با هدف افزایش پایداری 
شــبکه، اصاح ولتاژ مشــترکین، کاهــش تلفات، 

تعدیل بار شــبکه، کاهش خاموشــی ها،کوتاه 
شــدن طول فیدرها، جلب رضایت مشترکان و 
تمرین آمادگی به منظور مواجهه با بحران برگزار 

شد.
مدیــر توزیع نیــروی بــرق شهرســتان مایر 
افزود: در مانور عملیاتی و جهادی توزیع نیروی 
برق شهرســتان مایر، 36 اکیــپ عملیاتی، 45 
نیروی فنی و اجرایی امور برق مایر و پیمانکاران 
شهرستان، 18 دستگاه خودرو سبک عملیاتی و 
چهار خودرو سنگین عملیاتی )باالبر و جرثقیل(  

به  کار گرفته شد.
وی تصریــح کرد: با توجه به محدودیت  های 
مربوط به همه گیری کرونا، مانور سراســری اصاح 
ولتــاژ و تعدیل بار شــبکه های توزیع نیــروی برق 
شهرستان مایر همراه با رعایت کامل پروتکل  های 

بهداشتی برگزار شده است.
شیردره ابراز داشت: در این مانور چهار دستگاه 
پســت با مجمــوع ظرفیــت 40KVA  و تعدیل بار 
12 دســتگاه پســت برای رفع ضعف ولتاژ و تعدیل 
سیستم روشنایی معابر به منظور کاهش تلفات و 

پیک سایی در سطح شهرستان انجام شد.

zzzمدیــرz،جمشــیدیzشــیرزادzمهنــدس
عاملzشرکتzتوزیعzبرقzاستانzهمدان:

مهنــدس رضا انجم شــعاع، معــاون حقوقی، 
پشــتیبانی و امور مجلــس وزارت نیرو به پاس 
زحمات و تاش های ارزشمند در راستای تعامل 
مطلوب با مجمع نمایندگان استان همدان در 

مجلس شورای اسامی.
جمعــه  امــام  باقــری،  نقــی  حجت االســام 
کبودراهنگ بــرای تأمین مطلوب برق منطقه 

کبودراهنگ.
حجت االســام علی اکبر منصوری، امام جمعه 
رزن به پاس حضور مؤثر در اجرای طرح تکریم 

ارباب رجوع و رعایت از حقوق شهروندی.
آقای علی اصغر ناظری پور، فرماندار شهرستان 
درگزیــن بابت تأمیــن برق پایدار شهرســتان 
جهت رونق اشــتغال و تأمین معیشــت مردم 
منطقه و تقویت زیرســاخت های شبکه توزیع 

برق شهرستان.
آقای سیدمجید شــماعی، فرماندار شهرستان 
فامنین به پاس اهتمام ویژه در راستای کنترل 

بیماری کووید 1۹.

zzzبرقzیکzامــورzمدیرz،فاضلــیzالهzذبیح
همدان:

آقایــان عبــاس صوفــی، شــهردار همــدان و 
سیدمسعود عسگریان، رئیس شورای اسامی 
شــهر همــدان بــه پــاس زحمــات در حــوزه 
خدمات رســانی شهرســتان همــدان با هدف 
دمیدن روح زیربنایی توســعه پایدار در کالبد 

شهرستان همدان.

zz:مایرzبرقzتوزیعzمدیرz،شیردرهzرضا
آقای قدرت اله ولــدی، فرماندار ویــژه و رئیس 
ستاد مدیریت، کنترل و پیشگیری بیماری کرونا 
شهرســتان مایر به پاس تاش هــا و خدمات 
ارزنده در راســتای تحقق اهداف ســتاد کنترل و 
هماهنگی مقابله با کرونا ویروس و اجرای موفق 
طرح پایش و نظارت بر اجرای محدودیت های 

صنفی و دستورالعمل های بهداشتی.

zzzتوزیعzمدیرz،جانیzشــیخیzسیدقاســم
برقzفامنین:

آقایــان مجیــد شــماعی، فرمانــدار فامنین و 
رضا اســکندری مفتوح، دبیر کارگروه اشتغال و 
سرمایه گذاری شهرستان فامنین برای تاش ها  
و زحمــات در امــر ایجاد اشــتغال و ثبت آن در 

سامانه رصد.
دکتــر علی مرادی، سرپرســت مرکز بهداشــت 
فامنین به پاس اهتمام ویژه در راستای کنترل 

بیماری کووید 1۹.

خبـــــر
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت

همکاران گرامی
آقایان توتونچیان، آقامحمدی و مرادی موید از ســتاد و امیر ســکوتی 

از امور 2 همدان، بدینوســیله مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده، برای آن 
عزیزان ســفر 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

بدینوسیله درگذشت

 مظفر محمدیz)ازzهمکارانzبازنشسته(
 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات معنوی و برای 

خانواده محترم ایشان صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از اجــرای مانور سراســری اصــاح ولتاژ 
و تعدیــل روشــنایی معابــر با حضــور ۹7 اکیپ 

عملیاتی در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی با اشاره 
به برنامه های تدوین شــده در راســتای اصاح و 
بهینه سازی شبکه های توزیع اظهار داشت: مانور 
سراســری توزیــع برق بــا رویکرد اصــاح ولتاژ و 
تعدیل روشــنایی معابر همزمان با سراسر کشور 

در استان همدان برگزار شد.
وی افــزود: مانــور سراســری اصــاح ولتــاژ و 
تعدیل روشــنایی معابردر استان همدان طی دو 
روز در 27 و 28 آذر ماه در ســطح اســتان همدان 

در تمام شهرستان ها برگزار می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشت: در قالب این مانور عملیاتی 
احــداث 10 دســتگاه پســت هوایــی بــا مجموع 
ظرفیــت یک هزار و 540 کیلوولت آمپر به منظور 

کاهش شعاع تغذیه انجام می شود.
وی بــا اشــاره به تبدیــل 7.3 کیلومتر شــبکه 
سیمی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار با هدف 

افزایش ســطح مقطع شبکه ابراز داشت: تعدیل 
بار فیدرهای فشــار ضعیف و اصــاح جمپر برای 

د  مشــترکین بهبو ولتــاژ 

دارای ضعف ولتاژ در ســطح اســتان نیــز از دیگر 
پروژه های اجرایی در این مانور است.

جمشــیدی با اشــاره به اکیپ های شرکت 
کننــده در مانور عنــوان کــرد: در این مانور 
۹7 اکیــپ با 20۹ نفر در قالب شــرکت های 
پیمانکاری و همکاران شرکت توزیع حضور 

دارند.
وی تصریح کرد: ۹7 دستگاه خودروی 
ســبک عملیاتــی، 6 دســتگاه خــودروی 
جرثقیــل و 20 دســتگاه باالبر بــرای اجرای 
مانور سراســری اصاح ولتاژ و تعدیل روشــنایی 

معابر در استان همدان بکارگیری شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه هزینه کرد 11 میلیــارد و 1۹۹ 

میلیــون ریال برای اجــرای مانور گفــت: هدف از 
اجرای مانور اصاح ولتاژ، بهبود و استانداردسازی 
ولتاژ 2 هزار و 71 مشــترک و کاهش تلفات انرژی 

است.
اطمینــان  قابلیــت  و  پایــداری  افزایــش  وی 
شــبکه، بهبود کیفیت برق تحویلی به مشترکین 
و افزایــش ســطح رضایتمنــدی مشــترکین را از 

دیگر اهداف برگزار این مانور برشمرد.
جمشــیدی خاطرنشــان کرد: پــروژه تعدیل 
روشــنایی معابــر وســط بلــوار نیــز بــه منظــور 
صرفه جویــی 1.6 مــگاوات و همچنیــن از مــدار 
خــارج کردن 7 هــزار و ۹50 دســتگاه چــراغ با 
اعتبار 820 میلیون ریال توسط 23 اکیپ اجرایی 

می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

اجرای مانور سراسری اصالح ولتاژ و تعدیل روشنایی 
معابر با حضور 97 اکیپ عملیاتی در همدان
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان خبر داد

برگزاری مانور سراسری تعمیرات شبکه های 
فرسوده توزیع برق در تویسرکان

شهرســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
تویســرکان گفت: همزمان با سراســر کشــور 
مانــور تعمیــرات شــبکه های فرســوده توزیع 
نیروی برق در شهرستان تویسرکان برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع نیروی 
بــرق شهرســتان تویســرکان، رضــا جلیلوند 
اظهار داشــت: همزمان با سراسر کشور مانور 
تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع نیروی برق 

در شهرستان تویسرکان برگزار شد.
وی افــزود: در ایــن مانــور خطــوط فشــار 
متوســط مناطق کرزان رود و خرمرود با طول 
15 کیلومتــر با حضــور 10 گــروه تعمیراتی، 15 
دســتگاه خــودرو ســبک و ســنگین و 50 نفــر 
نیروی فنی در روزهای 2۹ و 30 آبان تعمیر شد.
شهرســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
تویسرکان ابراز داشت: عایق سازی پست های 
هوایــی، اصــاح جمپرهــای فرســوده، ریگاژ 
و  اوت هــا  کات  مقره هــا،  تعویــض  پایه هــا، 
فیوض هــای  نصــب  معیــوب،  برق گیرهــای 

حفاظتی و نصب ارت برای پست های هوایی از 
جمله اقدامات این مانور عملیاتی بود.

برگزاری مانور سراســری اصاح ولتاژ شبکه 
توزیع برق در تویسرکان

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری مانور سراســری 
اصاح ضعف ولتاژ شــبکه توزیع برق همزمان 
با سراسر کشور در شهرستان تویسرکان، گفت: 
در این مانور نیز با احداث دو پســت هوایی در 
خیابان های شــهید آیت هللا اشــرفی و شــهید 
رجایی و هزینه کرد 250 میلیون تومان اعتبار، 
بخشــی از شــبکه توزیع برق شهرســتان مورد 

اصاح صعف ولتاژ قرار گرفت.
جلیلونــد بــا بیــان اینکــه در ایــن مانور 
17 پایــه بتونــی نصــب شــد، افــزود: بهبود 
کاهــش  ولتــاژ،  پروفیــل  استاندارســازی  و 
قابلیت  و  پایــداری  افزایــش  انــرژی،  تلفات 
تحویلی  برق  کیفیت  بهبود  شــبکه،  اطمینان 
به مشــترکین و افزایش ســطح رضایتمندی 

آنان از اهداف این مانور است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار خبر داد

پایش مصرف برق ادارات شهرستان بهار
در روزهای سرد زمستان

بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
شهرســتان بهار از اجــرای پایش 
شهرســتان  ادارات  بــرق  مصرف 
بهار در روزهای سرد زمستان خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع 
برق شهرستان بهار، مازیار بالی 
نظارت  پایش،  جلســه  در  مقدم 
و مدیریــت مصرف بــرق ادارات 
شهرســتان بهار اظهار داشت: با 
توجه به فرا رســیدن فصل سرما 

و لزوم صرفه جویــی در مصرف انــرژی، طی اباغ 
دســتورالعمل شــرکت توزیع برق اســتان همدان 
مبنــی بر پایــش مدیریت مصــرف انــرژی ادارات 
و دســتگاه های اجرایــی باید در اســرع وقت و در 
راســتای دستورالعمل یاد شــده و کاهش مصرف 
انرژی، پایش از ادارات طی اجرای مانور انجام شود.

وی افزود: هدف از پایش مصرف انرژی ادارات، 
مدیریــت مصــرف بــرق در وقــت اداری و قطــع 
سیستم های گرمایشی از ســاعت 13و قطع کامل 

در روزهای تعطیل عنوان شده است.
مدیــر توزیع برق شهرســتان بهار ابراز داشــت: 
ادارات موظف هستند سیستم های گرمایشی خود 
را از ســاعت 13 لغایــت 6  صبــح روز بعد خاموش 
کرده و وسایل برقی خود را نیز به حداقل برسانند.

وی با بیان اینکــه برابر هماهنگی های به عمل 
آمده ادارات موظــف به رعایــت ضوابط خواهند 
بــود، گفت: امید اســت با رعایت الگــوی مصرف، 

پایان زمستان خوبی داشته باشیم.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

اجرای مانور تعمیرات  شبکه های فرسوده توزیع برق در رزن

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن از اجرای 
مانور سراســری تعمیرات شــبکه های توزیع برق 
همزمان با سراســر کشــور بر روی فیدر بابانظر با 

حضور 10 اکیپ اجرایی در رزن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق رزن، عباس 
صفــری اظهار داشــت: مانور سراســری تعمیرات 
شــبکه های توزیع برق همزمان با سراسر کشور بر 
روی فیــدر بابانظر با حضور 10 اکیــپ اجرایی و با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در فاصله زمانی 

3.5 ساعت برگزار شد.
وی بیــان داشــت: مانــور سراســری تعمیرات 

شــبکه های توزیع برق با اهــدف افزایش قابلیت 
اطمینــان و تاب آوری شــبکه، کاهش خاموشــی 
و انرژی توزیع نشــده، اســتفاده هدفمند و بهینه 
از اعتبــارات بهره بــرداری، ارتقــاء ســطح آمادگی 
پرســنل به منظور مقابله با بحران هــا و افزایش 
ایمنی شــهروندان و رفع کانون های خطر توســط 

اکیپ های اجرایی شهرستان برگزار شد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان رزن افزود: 
در ایــن مانور کــه با حضــور 10 اکیــپ اجرایی در 
بخش ســردرود بر روی فیدر 20 کیلوولت بابانظر 
برگزار شــد اقدام به تعویــض مقره های معیوب و 

چندین نقطه از شبکه اصاح و رکاژ شد و نقاطی 
که نیــاز به جابجایی شــبکه داشــت در این زمان 

تعیین شده انجام شد.
*اجــرای مانــور اصــاح ولتــاژ و تعدیــل بــار 

روشنایی معابر رزن
صفــری اظهــار داشــت: 27 و 28 آذر مــاه نیــز 
همزمان با سراســر کشــور مانــور اصــاح ولتاژ و 
تعدیل بار روشنایی معابر در سطح شهرستان رزن 
با حضور هشــت اکیپ اجرایی با مجموع اعتباری 

بالغ بر 6۹0 میلیون ریال عملیاتی شد.
وی بیان داشــت: در این مانــور قدرت ترانس 
پســت هوایی هنرســتان امام علــی)ع( افزایش 
یافت و با اضافه کردن یک فیدر خروجی و ۹0 متر 
شبکه کابل خودنگهدار وضعیت ولتاژ در 18 متری 

چمران شهرستان رزن  بهبود یافت.
مدیر توزیع برق شهرستان رزن افزود: در ادامه 
این مانور با اضافه کردن یک پست هوایی جدید 
و 60 متــر شــبکه کابــل خودنگهدار در روســتای 
امیرآبــاد ضعف ولتــاژ منازل دارای مشــکل  این 

روستا اصاح شد.
وی گفت: با اصاح ولتاژ در روستاهای چایان، 
امتلــر، خورونــده و غینرجه توانســتیم به اهداف 
از پیش تعیین شــده در این مانور دســت یابیم و 

قسمت های دارای ضعف ولتاژ را اصاح کنیم.

معرفی کارکنان نمونه شرکت توزیع برق استان همدان

همکار نمونه ایمن کار 

جناب آقای حجت اله رستمی
از ستاد

همکار نمونه در بخش پاسخگویی  

مجتبی متین 
از توزیع برق نهاوند

همکار نمونه در بخش پاسخگویی  

جناب آقای غالمرضا فرامرزی 
از توزیع برق کبودراهنگ

برگزاری حلقه صالحین 
به مناسبت روز بصیرت 

در توزیع برق فامنین
حلقــه صالحین کارکنــان و بســیجیان به 
مناســبت روز بصیــرت در توزیع بــرق فامنین 

برگزار شد
به گزارش روابــط عمومــی مدیریت توزیع 
برق شهرستان فامنین، جلسه حلقه صالحین 
به مناسبت ۹ دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت 
با والیت، با رعایت پروتکل های بهداشــتی، با 
حضور مســئول تعلیم و تربیت ســپاه ناحیه 
فامنین، مدیر توزیع برق شهرستان فامنین و 

کارکنان در محوطه اداره برگزار شد.
حجت االسام محمدمهدی یوسفی مسئول 
تعلیم و تربیت ســپاه ناحیه فامنیــن در این 
جلســه در خصــوص ۹ دی مــاه روز بصیرت، 
پیــروی از والیت فقیــه و اخــاص در عمل در 
مواقــع بحــران و تهدیدات نابهنگام دشــمن 
مطالبــی بیــان کــرد و در ادامــه با اشــاره به 
اخاص و والیت مداری شــهید »ســلیمانی« و 
تمجید رهبــر معظم انقاب از ســردار دلها به 
عنوان یــک مکتب درس، به مقام شــامخ این 

شهید  واال مقام ادای احترام کرد.
وی در پایان نیز در خصــوص ارائه خدمت 
خالصانه و تکریم ارباب رجوع نکاتی ارائه کرد.
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به مناسبت هفته پرستار صورت گرفت؛

تجلیل شرکت توزیع برق استان همدان 
از مدافعان سالمت

به مناســبت هفته پرســتار مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان با حضور در مرکز 
درمانــی و تخصصی قلب فرشــچیان از مدافعان 

سامت تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان، مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان به همراه جمعــی از معاونین 
و مدیران در راســتای تجلیل از مدافعان سامت 
بــه مناســبت هفتــه پرســتار در مرکــز درمانی و 

تخصصی قلب فرشچیان حضور یافت.
ضمــن  آییــن  ایــن  در  جمشــیدی  شــیرزاد   
هفتــه  و  زینــب)س(  حضــرت  والدت  تبریــک 

پرســتار اظهــار داشــت: پرســتاران بــا شــیوع 
ویــروس کرونا بــدون هیچ گونه چشم داشــتی 
در مراکــز درمانــی و بهداشــتی ایثارگرانه برای 
نجــات انســان ها جانفشــانی کردنــد که جای 

دارد. تقدیر 
وی با اشــاره به آمادگی شرکت توزیع نیروی 
خدمات رســانی  بــرای  همــدان  اســتان  بــرق 
ادامــه داد: کارکنان این شــرکت نیــز همچون 
پشــتیبانی  جبهه  در  ســامت  مدافع  ســربازان 
تأمین برق مطمئــن و بدون هیچ  قطعی برق، 
شــبانه روز در تاش هســتند تا مراکــز درمانی 
و بیمارســتان ها بتوانند بــدون وقفه به مردم 

کنند. خدمات رسانی 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفــت: در ایــام شــیوع ویــروس کرونا 
اولویت شرکت توزیع پایداری برق مراکز درمانی 

و بهداشتی بوده است.
در پایان این مراســم از 10 نفر از پرستاران مرکز 
درمانــی و تخصصــی قلب فرشــچیان همدان با 

اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با اشــاره بــه ضــرورت صرفه جویی در 
مصرف انــرژی گفت: بــا توجه بــه کاهش دما 
در شــرایط فعلی، کاهش و مدیریت در مصرف 

ســوخت برای پایداری شبکه الزامی است.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشیدی 
با اشــاره به ضــرورت صرفه جویــی در مصرف 
انــرژی اظهار داشــت: با توجه بــه کاهش دما 
در شــرایط فعلی، کاهش و مدیریت در مصرف 

ســوخت برای پایداری شبکه الزامی است. 
وی افــزود: فعالیــت نیروگاه هــا بــا تأمین 
بــرای  بنابرایــن  اســت  امکان پذیــر  ســوخت 
تأمین برق پایدار، نیروگاه ها باید متناســب با 

نیاز شــبکه تولید داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان تصریــح کــرد: افزایش مصــرف برق 
از طــرف مشــترکین بــه معنــای تولید بیشــتر 
نیروگاه ها اســت؛ با توجه به این امر و برودت 
باعث  خانگــی  ســوخت  مصرف  افزایــش  هوا، 
و  نیروگاه هــا  بــه  سوخت رســانی  در  اختــال 

شد. خواهد  برق  تولید 
مشــترکین  مشــارکت  بــا  داد:  ادامــه  وی 
بــرق  انــرژی  مصــرف  کاهــش  و  مدیریــت  در 

کاهــش  و  نیروگاه هــا  تولیــد  بــه  می توانیــم 
مصــرف ســوخت در راســتای حفــظ پایــداری 

کنیم. کمک  برق  شبکه های 
جمشــیدی با اشــاره به اقدامات اجرایی در 
این زمینه ابراز داشــت: در این راســتا می توان 
بــا تعدیل روشــنایی معابــر بلوارهای شــهری 
روشــنایی  کنترل  همچنیــن  و  شــهری  بــرون  و 
در  مؤثــری  گام  ادارات  و  میادیــن  و  پارک هــا 

باشیم. داشته  انرژی  مصرف  کاهش 
وی بــا تأکیــد بر کنتــرل برق هــای غیرمجاز 
همــکاری  و  مشــارکت  بــا  گفــت:  رمزارزهــا  و 
هیــچ  بــدون  می توانیــم  صنعتــی  مشــترکین 
مشــکلی در تأمین گاز و برق روزهای سرد سال 

بگذاریم. سر  پشت  را 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تأکید کرد

ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی 
برای پایداری شبکه برق


