
سال بیست و دوم  خرداد و تیـــــر 1400  شماره 222

مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد

 کشف و جمع آوری
25 دستگاه استخراج رمزارز در شهرستان بهار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

کشف 60 مزرعه استخراج رمزارز
در همدان

با حضور 5 اکیپ صورت گرفت؛

 برگزاری مانور پایش مصرف برق ادارات
در رزن

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

40 هزار مشترک همدانی در بخش خانگی 
پرمصرف هستند
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان همدان خبر داد

رشد 34 درصدی مصرف 
برق در استان همدان
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تحویل 72 پنل خورشیدی به خانوارهای 
عشایری استان همدان



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

آماده باش 163 اکیپ 
عملیاتی برای تأمین برق 
انتخابات در استان همدان

برق  نیــروی  توزیع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همــدان از آماده بــاش 163 اکیــپ 
عملیاتــی بــرای تأمیــن بــرق انتخابات در 

استان همدان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی 
با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص 
برگزاری انتخابات ســال 1400 اظهار داشت: 
در این راســتا کمیته هماهنگــی تامین برق 
مطمئن برای انتخابات تشکیل و تاکنون سه 

جلسه هماهنگی برگزار شده است.
وی با اشــاره به هماهنگی شــرکت توزیع 
نیروی برق با ستاد انتخابات استان افزود: 
بــا توجه بــه هماهنگی های صــورت گرفته 
ســناریوی آماده باش اکیپ هــای عملیاتی 
بــرق در 11 واحد اجرایی تهیه و ابالغ شــده 

است.
برق  نیــروی  توزیع  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان همدان عنوان کرد: در روز انتخابات 
423 نفر در قالب 163 اکیپ و 173 دستگاه 
خودرو در محل های شناسایی شده مستقر 

شده و آماده ارائه خدمات هستند.
وی با اشــاره به آماده باش کامل شرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان همــدان تصریح 
کــرد: دو اکیــپ خــط گرم نیــز در ایــن روز 
آماده باش بوده و در صورت ایجاد مشــکل 
بدون قطــع برق نســبت به رفــع آن اقدام 

می کند.
جمشــیدی از تهیــه اجنــاس و کاالهــای 
ضروری مــورد نیاز واحدهــای اجرایی برای 
سرویس و تعمیرات شبکه خبر داد و افزود: 
لیســت شــعب اخــذ رأی نیــز تهیه شــده و 
بازدید و سرویس شــبکه توزیع برق تغذیه 
کننده شــعب اخــذ رأی با حضــور همکاران 

انجام می شود.
در  ژنراتــور  نصــب  پیگیــری  گفــت:  وی 
محل های حساس به خصوص سالن های 
تجمــع آراء، اســتفاده از همکاران بســیجی 
و اکیپ های حراســت برای کنتــرل و اماکن 
اداری شــرکت در روز انتخابات و هماهنگی 
برای حضور مســئولین واحدهای اجرایی و 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی نیز از 

دیگر فعالیت ها بوده است.

خبــــــر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان با گفت: امسال در مجموع کل تعرفه ها 

34 درصد رشــد مصرف برق در استان را نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته شاهد هستیم.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی در دیدار 

با آیت هللا شــعبانی نماینده ولی فقیه در استان 

همدان اظهار داشت: با توجه به افزایش دمای 

زودرس و کاهــش شــدید بارندگــی کــه موجب 

کاهش 50 درصدی آب ورودی به ســدها شــده 

اســت، کشــور در مقطعی دچار عدم تعادل بین 

تولید و مصرف شده است.

وی افــزود: با توجه به اینکه بخشــی از تأمین 

برق کشــور از منابع آبی است، با کمبود بارش ها 

حــدود 3 هــزار و 500 مــگاوات ســاعت از ایــن 

طریق از دست دادیم، از سوی دیگر نیز تعدادی 

از نیروگاه ها در دســت تعمیر بود که با توجه به 

گرمای زودرس هنوز وارد مدار نشده بودند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان با بیــان اینکه 2 هزار مگاوات مصرف نیز 

برای ماینرها در کشــور پیش بینی شــده اســت، 

گفت: برای استان همدان نیز مصرف ماینرهای 

غیرمجاز 6 مگاوات پیش بینی می شود.

وی با اشــاره بــه اینکه این اتفاقــات باعث بر 

هــم خوردن تعــادل بیــن تولید و تقاضا شــده 

اســت، گفت: بــا توجه بــه اینکه میــزان مصرف 

افزایشــی اســت اما میزان تولید به شــرح فوق 

دچار مشــکل شده که بخشی از آن را هم از دست 

داده ایــم، برای کنترل مصــرف نیازمند مدیریت 

اضطرار بار هستیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همــدان یــادآور شــد: در اســتان همــدان نیــز 

بارندگی های ما نســبت به بلندمدت 30 درصد 

کاهش داشــته و از ابتدای مهر ماه سال گذشته 

تاکنون نســبت به مدت مشابه سال قبل آن 44 

درصد کاهش داشته است.

وی بــا بیــان اینکــه دمای هــوای اســتان نیز 

نســبت به بلند مــدت 3 درجه افزایش داشــته 

اســت، عنوان کرد: بــا توجه به ایــن امر مصرف 

برق اســتان در دو ماهه اول امســال نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته 34 درصد رشد دارد. 

جمشــیدی بــا اشــاره بــه اجــرای طرح های 

تعرفه هــای  در  مصــرف  مدیریــت  تشــویقی 

مختلــف تصریــح کــرد: از جمله ایــن طرح ها 

انعقاد قرارداد با مشــترکین صنعتی، کشاورزی 

و... اســت کــه ســهمیه اعالمــی اســتان در این 

زمینــه عقــد قــرارداد بیــش از 100 مــگاوات با 

است. مشترکین 

وی یــادآور شــد: مشــترکین در ایــن طــرح 

با انعقــاد قــرارداد، در ســاعات پیک بــار به ما 

کمــک می کنند و مــا نیز تخفیف هایــی در بهای 

بــرق مصرفی آنها خواهیم داشــت؛ بــرای مثال 

کشــاورزان با خاموش کردن چاه هــای خود به 

مــدت 4 ســاعت در پیک بــار از پرداخــت تمام 

بهای برق مصرفی ماهیانه خود معاف هستند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همــدان با بیــان اینکــه تاکنون بــرق هیچ یک 

از مراکــز درمانی و مراکز حســاس قطع نشــده 

اســت، گفت: بــرای ایجاد توازن بیــن مصرف و 

تولیــد در اســتان از راهکارهایی چــون تعدیل 

روشنایی معابر شــهری و بین شهری و پارک ها، 

برخورد بســیار شــدید با دارنــدگان ماینرها و 

تولیدکننــدگان رمــز ارزهای غیرمجــاز و کنترل 

مصرف برق در ادارات استفاده می کنیم.

وی یادآور شد: بر اساس برآورد شرکت توانیر 

حدود 6 مگاوات ساعت در همدان تولید رمزارز 

وجــود دارد که تاکنون یــک هــزار و 818 رمزارز 

غیرمجاز کــه معادل 3.3 مــگاوات برق مصرف 

می کردند، در استان کشف شده است.

جمشــیدی با اشــاره به میزان مصــرف انرژی 

در تعرفه های مختلف در اســتان همدان عنوان 

کــرد: میــزان مصرف مــا در بخــش خانگی 34 

درصد، تجاری 7 درصد، ادارات 7 درصد، صنایع 

13 درصــد، کشــاورزی 33 درصــد و معابر نیز 2 

درصد است.

وی افــزود: بــا مقایســه میــزان مصــارف در 

تعرفه های مختلف با مدت مشــابه سال گذشته 

شــاهد بیشترین رشد در تعرفه کشاورزی با 206 

درصد افزایش هستیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان بــا بیان اینکه در ســایر مصــارف نیز 21 

درصد رشد داشــته ایم، گفت: در بخش صنعتی 

نیز 19 درصد و در بخش اداری 13 درصد افزایش 

داشــته ایم که امســال در مجمــوع کل تعرفه ها 

34 درصد رشــد مصرف برق در استان را نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته شاهد هستیم.

zzzالگویzکــردنzونهادینهzترویــجzضــرورتz
صحیحzمصرفzانرژی

نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان نیز در 

این جلســه بــا بیان اینکــه امید اســت با همت 

دوســتان قطعی برق در استان نداشــته باشیم، 

اظهار داشــت: تالش مجموعه بــرق همدان در 

عدم قطع برق بیمارستان ها قابل تقدیر است.

آیــت هللا حبیــب هللا شــعبانی  با بیــان اینکه 

بایــد قدردان زحمــات مجموعه تولیــد، انتقال 

و توزیــع برق بود، گفت: مصــرف برق در بخش 

کشــاورزی افزایش بســیاری داشــته که نیازمند 

تدبیر الزم است.

وی بــا اشــاره بــه ضــرورت ترویــج ونهادینه 

کردن الگوی صحیــح مصرف انرژی تصریح کرد: 

مدیریت مصرف در شــرایط فعلی بــرای عبور از 

پیک بار نیاز صنعت برق کشــور است که ما نیز از 

طریق تریبــون نمازجمعه این موضوع را مطرح 

می کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

رشد 34 درصدی مصرف برق در استان همدان

2
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
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مدیر توزیع برق شهرستان بهار 
خبر داد

 کشف و جمع آوری
25 دستگاه استخراج 

رمز ارز در 
شهرستان بهار

مدیــر توزیع بــرق شهرســتان بهــار از 
کشــف و جمع آوری 25 دستگاه استخراج 

رمز ارز در شهرستان بهار خبر داد.
مدیریت  عمومــی  روابط  گــزارش  به 
توزیــع بــرق شهرســتان بهــار، مازیــار 
باللی مقدم اظهار داشــت: در راســتای 
پایــش مصرف مشــترکین و جمع آوری 
ارز  رمــز  اســتخراج  دســتگاه های 
تاکنون  جاری  ســال  ابتدای  از  غیرمجاز 
7 میلیارد  25 دســتگاه ماینر بــه ارزش 
و  کشــف  بهــار  شهرســتان  در  ریــال 

شد. جمع آوری 
و  اخطــار  وجــود  بــا  گفــت:  وی 
هشــدارهای مکرر مبنی بر عدم استفاده 
از هر گونه دســتگاه استخراج کننده رمز 
ارز توســط مشــترکان حقیقی و حقوقی، 
مشــخص  دریافتی  گزارش هــای  طبــق 
شد تعدادی از مشــترکین،در شهرستان 
بهار و اللجین و روســتاهای تابعه،اقدام 
رمز  استخراج  دستگاه های  راه اندازی  به 
ارز کرده کــه بالفاصله اکیپ بازرســی به 
محل هــای مذکــور مراجعه و نســبت به 

شد. اقدام  ماینرها  جمع آوری 
مدیــر توزیع بــرق شهرســتان بهار با 
درخواســت از مردم برای معرفی هرگونه 
فعالیــت مشــکوک در حــوزه اســتخراج 
رمــز ارزها بــه مدیریت توزیع بــرق بهار 
و یــا نیــروی انتظامــی از عــزم جــدی و 
مســتمر این مدیریت برای شناســایی و 
جمــع آوری ماینرهــا در شهرســتان بهار 

خبر داد.
وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد با 
توجــه به افزایــش دما و مصــرف برق در 
روزهــای آتی فصــل تابســتان، با کاهش 
مصــرف برق از ســوی تمام مشــترکان به 
ویژه مشترکان خانگی در ساعات اوج بار، 
شــاهد کاهش میــزان خاموشــی برق در 

شهرستان بهار باشیم.

خبــــــر

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان از تحویل 72 پنل خورشیدی به خانوارهای 

عشایری استان همدان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی با اشاره 
بــه برنامه ریزی این شــرکت در راســتای توســعه 
انرژی های نو اظهار داشــت: استان همدان در این 

زمینه جزو  سه شرکت توزیع برتر کشور است.
وی افــزود: از برنامه هــای اجرایی این شــرکت 
در ســال جــاری تجهیز عشــایر کوچ رو اســتان به 
پنل هــای خورشــیدی قابــل حمل اســت کــه در 
مراســمی با حضور جمعــی از مســئوالن، 72 پنل 

خورشیدی به عشایر استان تحویل شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره به وجــود 2 هــزار و 500 خانوار 
عشــایر کوچ رو در اســتان همــدان تصریــح کرد: 
امســال برنامه تحویل 500 پنل خورشیدی قابل 
حمل برای خانوارهای عشایری در دستور کار است.
وی ادامه داد: هزینه هر پنل خورشیدی عشایر 

معادل 100 میلیون ریال اســت که هــر خانواده با 
پرداخــت 10 درصد این مبلغ می تواند نســبت به 

ثبت نام و تحویل پنل اقدام کند.
جمشیدی با اشاره به اینکه استان همدان جزو 
اولین استان هایی اســت که پنل های خورشیدی 
موبایــل را تحویل عشــایر می دهد، عنــوان کرد: 
معــادل 90 درصــد هزینه اعالم شــده برابــر با 9 
میلیون تومان از محل بنــد »ج« تبصره 6 قانون 

بودجه )عوارض روستایی( تأمین می شود.
وی با اشاره به مشخصات پنل های خورشیدی 
عشایری گفت: این پنل ها قابلیت تولید 100 وات 
برق را دارند و به باتری متصل می شود و به همین 
میزان امکان شــارژ موبایل و روشــنایی محدود را 

خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه فعــال بــودن 6 نیــروگاه 
خورشــیدی 7 مگاواتی و یک نیروگاه یک مگاواتی 
در استان خاطرنشان کرد: امســال نیز 2 نیروگاه 
خورشیدی مقیاس بزرگ در اســتان در دستور کار 

است.
وی با بیان اینکه 54 نیروگاه خورشیدی محدود 
بــه ظرفیت انشــعاب نیز در اســتان فعال اســت، 
گفت: ایــن نیروگاه ها در مجمــوع با ظرفیت یک 
هزار و 85 کیلووات اســت که 44 مورد آن مربوط 
به انشــعابات خورشیدی خانگی و 10 مورد مربوط 

به سایر مصارف است.
جمشــیدی خاطرنشــان کــرد: 10 شــرکت در 
مجموع به ظرفیت 60 مــگاوات موفق به دریافت 
پروانــه احــداث نیــروگاه خورشــیدی از ســازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهره وری برق )ســاتبا( 
برای ســرمایه گذاری در استان شده اند که در حال 

پیگیری است.
وی با بیان اینکه تاکنون 100 قرارداد به مجموع 
ظرفیت یک هزار و 625 کیلووات نیز با مشترکین 
منعقد شده است، یادآور شد: زاویه تابش مناسب 
نــور خورشــید  با 280 روز آفتابی در ســال، اســتان 
همدان را مستعد توســعه انرژی خورشیدی کرده 

است.

مدیر امور برق همدان یک خبر داد

 برگزاری مانور تعدیل و تنظیم آرایش معابر امور برق همدان یک
مدیر امــور برق همدان یک از برگــزاری مانور تعدیــل و تنظیم آرایش 

معابر امور برق همدان یک خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومی امــور برق همــدان یک، ذبیح الــه عواطف 
فاضلی اظهار داشــت: به منظور تعدیل و تنظیم آرایش معابر در ســطح 

شهر مانور اکیپ های عملیاتی امور برق همدان یک برگزار شد.
وی افزود: در این مانور پنج اکیپ متشکل از سه دستگاه باالبر و 15 نفر 
در نقاط مختلف شــهر همــدان که مربوط به حوزه اســتحفاظی این امور 

بوده مستقر شده و اقدامات خوبی را از خود نشان دادند.
مدیــر امور برق همدان یک اضافه کرد: در کنار این مانور نیز پنج اکیپ 
متشــکل از 15 نفر در سطح شــهر همدان، مریانج و قهاوند که مربوط به 
حوزه امور برق همدان یک بوده مستقر شدند و اقدام به بررسی 23 مورد 

مشکوک به استفاده از رمز ارز کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تحویل 72 پنل خورشیدی به خانوارهای عشایری 
استان همدان
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معــاون منابع انســانی شــرکت توزیــع نیروی 
برق استان همدان گفت: آزمون تبدیل وضعیت 
حالت اشــتغال به کار شــرکت توزیع برق استان 
همــدان همزمــان با سراســر کشــور در اســتان 

همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان، واحد حمیدی با اشــاره به 
برگزاری آزمون تبدیل وضعیت حالت اشتغال به 
کار شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار 
داشــت: این آزمون روز جمعه 31 اردیبهشت ماه 
1400 همزمان با سراســر کشور در استان همدان 

برگزار شد.
وی افزود: این آزمون بر اساس دستورالعمل ها 
و آئین نامه های ابالغی از سوی شرکت توانیر برای 
جذب تعداد 13 عنوان شــغلی در محل دانشگاه 
پیام نور همدان با رعایت پروتکل های بهداشــتی 

برگزار شد.
معــاون منابع انســانی شــرکت توزیــع نیروی 
برق استان همدان عنوان کرد: تعداد 173 نفر از 
کارکنان شــرکت های پیمانکاری شاغل در شرکت 
توزیــع برق همــدان که حائــز شــرایط الزم برای 
شرکت در این آزمون بودند، ثبت نام کرده بودند 
که از ایــن تعداد 167 نفر به صــورت حضوری در 
محل آزمون حضور یافتنــد و 6 نفر از متقاضیان 

غیبت داشتند. 
وی تصریــح کــرد: بــا حضــور نماینــده مرکز 
بهداشــت، بــرای دو نفــر از شــرکت کنندگان که 

مشکوک به بیماری کرونا ویروس بودند در محل 
اتاق های قرنطینه و مشــخص شــده دانشــگاه 

آزمون برگزار شد.
حمیــدی عنوان کــرد: این آزمــون با حضور 
نماینده شــرکت توانیر، نماینده دفتر حراست 
برگــزاری  مجــری  نماینــده  محرمانــه،  امــور  و 
غرب  پژوهشی  و  آموزشــی  عالی  مجتمع  آزمون 
واحد همدان، نماینده حراســت دانشگاه پیام 

 11:30 10 تا  نور و سایر عوامل اجرایی از ساعت 
صبــح برگــزار شــد و داوطلبیــن به مــدت 90 
دقیقه به تعداد 100 ســوال طراحی شده پاسخ 

دادند. 
وی ابراز داشــت: در پایان برگــزاری آزمون نیز 
صورتجلســه ای  طی  داوطلبین  پاســخنامه های 

پلمب و برای تصحیح به تهران ارسال شد.
معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق 

اســتان همدان گفت: در محل درب ورودی محل 
آزمون، از تمامــا داوطلبین تب ســنجی به عمل 
آمــد و به هر یــک از آنان دو عدد ماســک و لوازم 

ضد عفونی کننده تحویل شد.
وی خاطرنشــان کرد: با حضــور رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل شــرکت توزیــع برق همدان 
و مدیــر دفتر حراســت و امــور محرمانــه از روند 

برگزاری آزمون بازدید به عمل آمد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

پرداخت 240 میلیون تومان خسارت ناشی از اتصالی های 
داخلی مشترکین برق در همدان

معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع 
برق اســتان همدان با اعالم نحوه دریافت خســارت 
ناشــی از اتصالی های داخلی مشــترکین برق گفت: 
240 میلیــون تومان از خســارت های ســال گذشــته 

توسط شرکت بیمه متولی پرداخت شده است.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان همــدان، ایرج والــی زاده با بیــان اینکه 
ایــن شــرکت در دو دســته بندی به مشــترکین خود 
خســارت پرداخت می کند، اظهار داشت: اولین نوع 
از خســارت ها خسارت های ناشــی از فعل و انفعاالت 
شــبکه بوده که بــه نوعی می توان گفت شــرکت برق 
در آن مقصر اســت و دیگری خســارت های ناشــی از 
اتصاالت داخلی خود مشترکین است که توسط یکی 
از شــرکت های بیمه ای دارای قرارداد با شرکت توانیر 

پرداخت می شود.
وی میــزان خســارت های اتصــاالت داخلی ثبت 
شــده در ســال 99 را 227 مــورد اعــالم کــرد و گفت: 
بــرای این تعداد یــک میلیــارد و 700 میلیون تومان 
خسارت مطالبه شــده که خود متقاضی ثبت کرده و  
از این تعداد 71 درصد از شکایات معادل 162 مورد به 

میزان 240 میلیون تومان پرداخت شده است.
معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان ادامه داد: اگر وسایل خانه 
در اثر نوسانات برق داخلی مشترکان دچار خسارت 
شــود، می توانند درخواســت های خود را در سامانه 
بیمه توانیر )bime.tavanir.org.ir( ثبت، پیگیری و 

خسارات خود را دریافت کنند. 
وی مطرح کرد: بعضی از مشترکین در هنگام ثبت 
خســارت به دلیل عدم بارگذاری مســتندات و اوراق 
وسایل سوخته در ســایت امکان دریافت خسارت را 

نخواهند داشت.

والــی زاده با بیان اینکه در ســال جــاری 130 مورد 
به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون ثبت خســارت در 
ســایت انجام شده است، تصریح کرد: به دلیل اینکه 
شــرکت توانیر هنوز قرارداد جدیــدی با بیمه منعقد 
نکرده، در ســال 1400 تاکنون هیچ خسارتی پرداخت 

نشده است. 
وی با اشــاره به اینکه از سال 98 تاکنون 118 مزرعه 
رمز ارز با  یک هزار 934 ماینر کشف شده است، بیان 
کرد: در ســال 98 تعداد 29 مزرعه بــا 901 ماینر، 37 
مزرعه با 709 ماینر در سال 99 و در سال جاری هم 53 

مزرعه رمز ارز با 325 ماینر کشف شده است.
معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان عنوان کــرد: 3 هزار 624 
کیلووات برق در لحظه توسط ماینرهای کشف شده 
مصرف می شــود که در واقع این میزان می توانســت 

برق 25 هزار و 886 خانوار کم مصرف را تأمین کند.
وی  در پایان یادآور شــد: هموطنان می توانند با 
معرفی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارزها با توجه به 
تعداد و قدرت مصرفی ماینرها تا ســقف 10 میلیون 

تومان جایزه دریافت کنند.

آماده باش کامل کارکنان و مدیریت امور برق 
همدان یک برای برگزاری انتخابات

مدیر امــور برق همــدان یــک از آماده باش 
کامــل کارکنان و مدیریت امور برق همدان یک 

برای برگزاری انتخابات خبر داد.
به گــزارش دفتــر روابــط عمومی امــور برق 
از  فاضلــی  عواطــف  ذبیح الــه  یــک،  همــدان 
آماده باش کامل کارکنــان و مدیریت امور برق 
همدان یک بــرای برگزاری انتخابات خرداد ماه 
خبر داد و اظهار داشــت: اکیپ هــای عملیاتی 
امــور یک بــرق همدان بــه صــورت آماده باش 
و فعــال برای تأمیــن برق پایــدار و مطمئن به 

محل های مورد نظر اعزام و مستقر شدند.
وی گفت: در این آماده باش یک روزه هشت 
اکیپ عملیاتی در امور یک، پنج اکیپ عملیاتی 
در شــهر قهاوند و ســه اکیپ عملیاتی در شــهر 
مریانج و هفت اکیپ عملیاتی در اداره خدمات 
فنــی در مجموع با حضور 72 نفر از همکاران به 

صورت مستقیم شرکت داشتند.

مدیــر امور بــرق همدان یــک تصریح کرد: 
و  بازدیــد  بــرای  نیــز  همــکاران  از  تعــدادی 
ایــن اکیپ هــا مشــغول خدمت  سرکشــی به 
رســانی و تامیــن بــرق پایــدار به مشــترکین 
بودند و بــرای مقابلــه با خاموشــی احتمالی 
تعیین  محل های  در  انتخاباتــی  حوزه های  در 
شــده تا ســاعت پایانی این حماســه بزرگ در 

محل حضور داشتند .
وی در پایان با اشــاره به بیانات مقام معظم 
رهبری در خصوص انتخابات و شرکت عمومی 
و همگانــی مــردم در ایــن امــر سرنوشت ســاز 
از همــکاران درخواســت کــرد عالوه بــر تامین 
برق پایــدار حوزه های انتخابایه در شهرســتان 
همدان و با انجام وظایف خود در صنعت برق 
و تامین برق مطمئن برای شــهروندان در این 
امر مهم نیز به صورت جهادی مشــارکت باالیی 

داشته باشند.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری آزمون تبدیل وضعیت حالت اشتغال به کار شرکت توزیع برق استان همدان
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معرفی کارکنان نمونه 
شرکت توزیع برق استان همدان

اپراتور نمونه 

جناب آقای
جالل صالحی

از توزیع برق شهرستان کبودراهنگ

تقدیرات

مهندس شیرزاد جمشیدی، مدیر عامل 
شرکت توزیع برق استان همدان:

آقــای همایون حایری، معــاون وزیر نیرو 
در امور بر ق و انرژی به پاس تالش  در گذر از 
پیک تابستان و جلب مشارکت مشترکان در 
برنامه های 99 و پویــش هر هفته الف-ب- 

ایران.
آقــای محمدحســن متولــی زاده، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر به 
پاس پیاده سازی شایسته سامانه »سنم« در 
راستای ارتقای ســالمت اداری، شفاف سازی 
و تعمیــق نظارت و مدیریت دقیق بر اجرای 

پروژه ها و کیفیت آن.
آقــای سیدســعید شــاهرخی، اســتاندار 
در  مســاعی  و  تــالش  پــاس  بــه  همــدان 
عرصه ســازندگی، آبادانی و تأمین برق هم 

استانی های عزیز.
پرویــز  ســتاد  خلبــان  دوم  ســرتیپ 
مرادبکــی، فرمانــده ارشــد نظامــی آجا در 
منطقــه همــدان و فرمانده پایگاه شــکاری 
خلبان شــهید محمد نوژه برای تأمین برق 
اســتان و مســاعدت ویژه با این فرماندهی 
در خصــوص کمک در ایجــاد تأمین امنیت 

منطقه.
آقای مهدی دیناری، مدیرکل بهزیســتی 
اســتان همدان برای همــکاری صمیمانه در 
خصــوص اجرای ماده 19 قانــون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت و خدمت رسانی 

به این قشر.
فرمانــدار  محمــدی،  محمدعلــی  آقــای 
تالش هــا،  پــاس  بــه  همــدان  شهرســتان 
حمایت هــا و مســاعدت های بی دریــغ در 
برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی 

شهر و روستا در شهرستان همدان.
آقایان محمدحســین پور شهردار نهاوند 
و امید جاللوند، رئیس شــورای اسالمی شهر 
نهاوند بابت تأمین زیرساخت های احداث 

پروژه بام تفریحی-توریستی نهاوند.
آقای حســین قراباغی، رئیس کمیسیون 
اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری شورای 
اســالمی شــهر همدان بــرای حمایــت این 

کمیسیون در شورای اسالمی شهر همدان.
رسانه های متحد همدان به پاس توسعه 
زیرساخت های شــبکه برق استان همدان و 

خدمت رسانی به مردم.

سیدرضوان معراجی، مدیر دفتر حراست 
و امور محرمانه:

آقای مصطفی آزادبخت، معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار همــدان برای 
تالش هــا و زحمــات صادقانــه در پیگیــری 
مصوبات و اجرای دستورالعمل های ابالغی 
ســتاد مرکــزی و اســتانی مدیریــت بیماری 

کرونا.
آقای اصغر مبشــری، مدیر حراســت کل 
استان همدان از نقش   آفرینی جهادی، موثر 

و مدیرانه در شکل گیری حماسه انتخابات.

مازیار باللی مقدم، مدیر توزیع برق 
شهرستان بهار:

آقای احسان قنبری، فرماندار شهرستان 
بهار به پاس کسب رتبه برتر در ارزیابی حوزه 

حقوق شهروندی.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد
زیباترین ترانه زمینی، آهنگ تپش قلب فرشته ای آسمانی است.

همکار گرامی خانم الهام شیرزاده

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

مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد

 پایش مستمر مصرف برق 
واحدهای تجاری بهار

مدیــر توزیع برق شهرســتان بهــار از پایش مســتمر مصرف برق 

واحدهای تجاری شهرستان بهار خبر داد.

به گــزارش روابط عمومــی مدیریــت توزیع برق شهرســتان بهار، 

مازیار باللی مقدم اظهار داشــت: با توجه به بخشنامه های صادره از 

اســتانداری و شــرکت توانیر مبنی بر لزوم کاهش و مدیریت مصرف 

انرژی واحدهای تجاری، مصرف برق اصناف، مغازه ها و فروشگاه ها، 

مورد پایش و رصد قرار گرفت.

وی افــزود: از ابتــدای خــرداد ماه و بــا هدف رصــد و پایش برق 

مصرفــی واحدهای تجــاری در پیک بــار فصل گرمــا، کمیته نظارت 

بــر مدیریت مصرف تشــکیل و بــه صورت مســتمر اقدام بــه اعزام 

اکیپ های بازرسی به مغازه ها، فروشگاه ها و اصناف شد.

مدیر توزیع برق شهرســتان بهار اظهار داشــت: اعــزام اکیپ های 

نظارتی به صورت پیوســته و در دو نوبت صبح و شــب صورت گرفت 

و به اکیپ ها ابالغ شــد که در مراجعات اولیه، فقط به تذکر شــفاهی 

صاحبــان و مالکان واحدهای تجاری که به شــیوه درســت و صحیح 

برق را مصرف نمی کنند بسنده شود.

وی افــزود: بــا مراجعه های مکــرر اکیپ های نظارتی مشــخص 

شــد تعدادی از واحدهــای تجاری بــا وجود تذکر چندباره نســبت 

به کاهش مصــرف برق و تعدیل آن در ســاعات پیــک مصرف بار، 

همچنان از الگوی مناســبی برای مصرف برق پیروی نمی کنند که در 

همین راســتا 64 مورد اخطار کتبی به این واحدها که همکاری های 

الزم را نداشتند، داده شد.

باللــی مقدم با تاکید بر لزوم پایبندی همــه بر مصرف بهینه برق 

بیان داشــت: چنانچه واحدهــای تجاری فقط به میــزان 10 درصد از 

میــزان مصرف برق خود با کم مصرف کــردن المپ ها،کاهش درجه 

سرمایشی یخچال ها و عدم استفاده از وسایل سرمایشی در ساعات 

اوج مصــرف بــار، بکاهند ایــن امیــدواری باقی می ماند که شــاهد 

کاهش خاموشی های برق در اقصی نقاط شهرستان بهار باشیم.

وی در پایان گفــت: واحدهای تجاری این نکتــه را حتما به خاطر 

داشــته باشــند که شــیوه محاســبه بهای بــرق مصرفی بــه صورت 

تصاعدی اســت و با کاهش مصرف برق به شــکل پلکانی بهای برق 

مصرفی نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

کشف 60 مزرعه استخراج رمزارز
در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: از ابتدای 

امســال بــا هماهنگی و همــکاری خوب بیــن دســتگاه  های مرتبط، 

60 مزرعه اســتخراج رمــزارز غیر مجاز با تعداد 395 ماینر در اســتان 

همدان جمع آوری و متخلفین تحویل مقامات قضایی شده اند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 

شــیرزاد جمشــیدی با اشــاره به اقدامــات انجام شــده در راســتای 

جمــع آوری رمزارزهــای غیرمجــاز اظهــار داشــت: طــرح ضربتی با 

همکاری دادســتانی، نیروی انتظامی و امنیتی و شرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان در راستای برخورد با تولیدکنندگان غیرمجاز رمز 

ارز اجرا شد.

وی افزود: در چهار شهرســتان 19 مورد گزارش دریافت شده مورد 

بررسی و شناسایی قرار گرفت که منجر به کشف 8 مزرعه رمزارز شد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان ادامه داد: 

در مزرعه های کشــف شده تعداد 40 دســتگاه ماینر کشف و ضبط و 

تحویل مراجع قضایی شد که قدرت آنها 68 کیلووات محاسبه شد.

وی با بیــان اینکه برخــورد با تولیدکننــدگان غیرمجاز رمــز ارز با 

جدیت در ســال 1400 دنبال شده است، عنوان کرد: از ابتدای خرداد 

ماه ســال جاری این ســومین طــرح ضربتی شناســایی و جمع آوری 

مزارع رمزارز است.

جمشــیدی تصریح کرد: از ابتدای امســال با هماهنگی و همکاری 

خوب بین دســتگاه  های مرتبط، 60 مزرعه استخراج رمزارز غیر مجاز 

با تعداد 395 ماینر و حجم قدرت مصرفی 806 کیلووات در اســتان 

همدان جمع آوری و متخلفین تحویل مقامات قضایی شده اند.

وی بــا بیان اینکه مصــرف این تعداد ماینر معــادل 2 هزار و 321 

مشــترک خوش مصرف در اســتان اســت، گفت: با توجه به شــرایط 

فعلی صنعت بــرق و مصرف باالی این دســتگاه ها، برخــورد با این 

پدیده می تواند ســهم به ســزایی در تأمیــن برق پایدار مشــترکین 

خانگی داشته باشد.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه 

مدیریت مصرف برق یک ضرورت و وظیفه ملی اســت، ابراز داشت: 

از هم استانی های گرامی خواهشــمندیم در صورت مشاهده گزارش 

خود را به ادارات شهرســتانی و دفتر حراســت این شرکت اعالم کرده 

و پاداش دریافت کنند.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــر ایجــاد تعامــل و هماهنگی بیشــتر 
بین شــرکت توزیع نیروی برق استان و شهرداری 
همــدان بــرای تســریع در پروژه هــای جابجایی 
تیرهــای برق و تأمین روشــنایی پارک ها و معابر 

تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی در دیدار 
شــهردار همدان با اشــاره به اقدامات انجام شده 
در راســتای توســعه و زیباســازی شــهری اظهــار 
داشــت: این شــرکت توجه ویــژه ای به توســعه 

شهری و روشنایی معابر دارد.
وی بــا تأکید بــر ایجــاد تعامــل و هماهنگی 
بیشــتر بیــن شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
پروژه هــای  کــرد:  عنــوان  همــدان  شــهرداری  و 
جابجایی تیرهای بــرق از بلوارها در پی تعریض 
آنها و تأمیــن روشــنایی پارک ها با همــکاری دو 

دستگاه به سرعت اجرایی می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در خصوص واگــذاری انشــعابات برق 
نیز عنوان کرد: هیچ انشــعابی در محدوده شــهر 
بــدون مجــوز شــهرداری واگــذار نمی شــود و در 
حاشیه شــهر نیز با توجه به قانون، انشعاب برق 

به صورت غیردائم واگذار می شود.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت مصرف 

برق در اســتان اظهار داشت: امســال با توجه به 
کاهــش بارندگی هــا و افزایش دما و بــه تبع آن 
افزایــش مصرف برق در ســطح کشــور در تولید 
بــرق  آبی با مشــکل مواجه شــدیم و تــوازن بین 

تولید و مصرف برهم خورد.
جمشیدی با بیان اینکه برق در نیروگاه تولید 
شــده و ســپس از طریق انتقال بــرای توزیع بین 
مشــترکین به شــرکت توزیع نیروی بــرق تحویل 
می شود، گفت: در صورت وجود مشکل در تولید 
اگــر با برنامــه، پیک بــار را مدیریــت نکنیم دچار 

مشکل می شویم.

وی با اشــاره به اینکه برنامه مدیریت اضطرار 
بــار بــر اســاس پیک بــار هــر اســتان مدیریت و 
برنامه ریزی می شــود، گفت: اگر مردم در مصرف 
خود مدیریت کنند، خاموشــی نخواهیم داشــت 
اما اگر میزان مصرف اســتان از پیک اعالمی توانیر 

باالتر برود باید مدیریت اضطرار بار انجام شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا بیان اینکــه تاکنون با وجود مشــکل 
کمبود نیــرو و اجــرای مدیریت اضطــرار بار برق 
هیچ مرکز حساســی قطع نشده اســت، افزود: با 
مدیریت مصرف برق می توانیم از پیک بار امسال 

نیز به سالمت عبور کنیم.
وی ابــراز داشــت: بــرای عبــور از ایــن مرحله 
نیازمنــد همکاری و تعامل بیشــتر شــهرداری ها 
بــرای مدیریت مصــرف برق و تعدیل روشــنایی 

معابر و پارک ها هستیم.

zzzمدیریــتzبــهzنســبتzراzهــاzدیدگاهzبایــد
شهریzتغییرzدهیم

شــهردار همدان نیز در ادامه ضمــن تقدیر از 
اقدامــات و رویکرد تعاملی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان بــا شــهرداری اظهــار داشــت: یکی 
از نــکات مثبــت شــهر همــدان تعامل خــوب با 
دستگاه های خدماتی اســت که موجب اتفاقات 

خوبی در شهر شده است.
عبــاس صوفی با بیــان اینکه بایــد دیدگاه ها 
را نســبت به مدیریت شــهری تغییر دهیم، گفت: 
نیازهای توســعه شــهری می طلبد ما جدی تر در 
این زمینه وارد شویم چراکه با تعامل دستگاه ها 
پروژه ها سرعت بیشتری خواهد گرفت که موجب 

رضایتمندی مردم می شود.
وی با اشــاره به ضــرورت همکاری بیشــتر برای 
جابجایــی تیرهــای بــرق ســطح شــهر و تأمیــن 
روشنایی پارک ها و معابر عنوان کرد: ما احداث دو 
پارک بزرگ فخرآباد و اکباتان را در دست اجرا داریم 

که تأمین برق آنها نیازمند توجه بیشتری است.

برق حوزه های برگزاری کنکور در همدان قطع نمی شود
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
همــدان گفت: تمهیدات الزم برای تامیــن برق مطمئن و پایدار 
همه حوزه های امتحانی آزمون سراســری ورود به دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی کشور در مناطق زیر پوشش این شرکت 

اندیشیده شده تا قطعی برق رخ ندهد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان، حمید طهماســبی خو بیان داشــت: به منظــور تأمین 
بــرق مطمئن و پایدار بــرای 28 هزار داوطلب آزمون سراســری 
دانشــگاه ها در 48 حوزه همدان، که در روزهــای 9 تا 12 تیرماه 

برگزار می شود، برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده است.
وی اظهــار داشــت: در روزهــای برگــزاری آزمــون، قطع برق 
و خاموشــی اعمــال نمی شــود و نیروهــای عملیاتی و کشــیک 
در قالب گــروه های مختلــف در امور بهره برداری، نگهداشــت 
شــبکه های فشــار ضعیف و فشــار متوســط مناطق مختلف 10 

شهرستان استان آماده خدمت خواهند بود.
معــاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق همــدان بازدیــد از محل هــای برگــزاری آزمون و مســیر 
تغذیه حــوزه ها در روزهای قبل از آزمــون را از برنامه های این 
شــرکت عنوان کرو افــزود: کنترل و پایش شــبکه و عدم اعمال 
هرگونه وقفه با برنامه به مشــترکان و آماده به کار بودن مولد 
اضطراری امور بهره برداری اســتان به همــراه راهبران مربوطه 
و اســتقرار آن در مکان های از پیش تعریف شده از دیگر برنامه 

های این شرکت است.
وی عنــوان کــرد: با حوزه های برگــزار کننده آزمــون نیز برای 
تامین برق اضطراری توســط ژنراتورها مکاتبه شــده است تا در 

صورت وقوع حادثه غیر مترقبه برق حوزه ها را تامین کنند.
طهماســبی خو گفت: تامین برق اضطراری نیز توســط گروه 

مدیریــت بحــران و پدافند غیرعامــل توزیع برق همــدان مورد 
ارزیابی قرار گرفته اســت و گــروه های تعمیــرات اضطراری امور 
نگهداشــت پیشگیرانه شبکه فشــار ضعیف منطقه نیز آماده به 

کار هستند.
وی تصریــح کرد: همه نیروها با حفظ نظم و انضباط همواره 
تمامــی موازیــن ایمنی و شــیوه نامه هــای بهداشــتی را رعایت 
خواهند کرد و با توجه به حساسیت های مورد نظر، تمام تالش 
ما بر این است که هیچگونه مشکلی برای تأمین برق حوزه های 

آزمون به وجود نیاید.
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
همدان تاکید کرد: از مردم عزیز اســتان نیز می خواهیم با توجه 
به افزایش دما و حساســیت برگزاری آزمون سراسری، به منظور 
تامین برق مســتمر حوزه های برگــزاری آزمون، در مصرف خود 

صرفه جویی کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تأکید کرد

ضرورت تعامل بیشتر شرکت برق و شهرداری برای تسریع
در پروژه های جابجایی تیرهای برق

محدودیت ها و تغییر ساعت کاری 
باعث کاهش مصرف برق

در استان همدان شد
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان گفت: 
محدودیت ها و تغییر ساعت کاری طی هفته اخیر باعث کاهش         

مصرف برق در استان شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان، شــیرزاد جمشــیدی اظهار داشــت: این هفته با تغییر 
ســاعات کاری ادارت از ســاعت 7 تــا 13 و کاهــش مصرف برق 
کارخانه هــای فوالد و ســیمان و ایجاد برخــی محدودیت ها در 
ســایر تعرفه ها موجب کاهش خاموشــی ها در ســطح اســتان 

شده است.
وی با بیــان اینکه میزان پیک بار اســتان حــدود 720 مگاوات 
اســت، گفت: این میزان نسبت به ســهمیه اعالمی از طریق مرکز 
دیســپاچینگ ملی به میزان 100 مگاوات باالتر اســت که نیازمند 
مدیریــت در مصرف بــرق به اندازه 10 درصد توســط مشــترکان 

هستیم.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان خواستار همراهی 
مــردم و مدیریــت مصرف برق شــد و بیان کرد: خاموشــی ها  بر 
اســاس جدول زمان بندی برنامه ریزی شده که در صورت کمبود 
نیرو اعمال می شــود، ولــی این هفته با مدیریت مصرف شــاهد 

کاهش خاموشی ها بودیم.
جمشیدی ادامه داد: هر مشترک با کاهش 100 وات از مصرف 
برق خود می تواند در کاهش 77 مگاواتی پیک بار استان یاریگر 
خادمــان خــود در صنعت برق اســتان باشــد که با ایــن میزان 

کاهش به طور قطع هیچ خاموشی در استان نخواهیم داشت.

6
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و دوم  خرداد و تیـــــر 1400  شماره 222



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: در این 
راســتا با توجه به ابالغ دستورالعمل توانیر و دستور صریح استاندار 
و با کمــک دســتگاه های مختلف اســتان تاکنون یک هــزار و 818 

دستگاه رمز ارز غیرمجاز در سطح استان کشف شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
شیرزاد جمشیدی با اشــاره به افزایش حدود 16 هزار مشترک برق 
در اســتان همدان طی سال 99 اظهار داشت: تعداد مشترکین برق 

استان همدان از مرز 770 هزار گذشت.
وی با بیان اینکه میانگین انرژی تحویلی شرکت 3 میلیون و 852 
هزار و 289 مگاوات ســاعت و فروش ســاالنه نیــز 3 میلیون و 479 
میلیون و 338 مگاوات ســاعت است، گفت: یکی از پدیده هایی که 
باعث ایجاد تلفات و از دســت رفتن این انرژی پاک می شود پدیده 

سرقت انرژی و برق های غیرمجاز است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: برای 
مبارزه با برق های غیرمجاز در این شــرکت راهکارهای متعددی در 

دســتور کار قرار دارد که یکی از آنها عقد قرارداد با مشاورین حقوقی 
است که از طریق 15 نفر در واحدهای تابعه این موضوعات پیگیری 

می شود.
وی ادامه داد: ســال گذشــته 2 هــزار و 611 پرونده توســط دفتر 
حقوقی شــرکت پیگیری شــد که از این تعداد 2 هزار و 253 مورد آن 

مربوط به برق های غیر مجاز بود.
جمشــیدی با بیان اینکه از مجموع این پرونده ها تعداد 2 هزار و 
476 مورد منجر به نتیجه شد، عنوان کرد: با توجه به این امر بیش 
از 10 میلیارد و 261 میلیون ریال بابت خسارت های وارده به شبکه و 
14 میلیارد و 366 میلیون ریال بابت انرژی سرقت شده از متخلفین 

اخذ شد.
وی تصریــح کــرد: عــالوه بــر جمــع آوری انشــعابات غیرمجاز و 
پیگیری آنها در صورت وجود شــرایط فنی، انشــعابات کشــف شده 
غیرمجاز به مجاز تبدیل می شــوند که طی ســال گذشته تعداد آن 

979 مورد بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان یادآور شد: 
در شــرایط کنونی با توجه بــه افزایش دما و کاهــش منابع آبی که 
در پی آن شــاهد کاهش تولید برق هســتیم مقابله بــا رمزارزهای 

غیرمجاز یکی دیگر از راهکارهای کنترل پیک بار است.
وی افزود: در این راســتا با توجــه به ابالغ دســتورالعمل توانیر 
و دســتور صریح اســتاندار و با کمک دســتگاه های مختلف اســتان 
تاکنون یک هزار و 818 دســتگاه رمز ارز غیرمجاز در ســطح اســتان 

کشف شده است.
جمشــیدی اظهار داشت: این تعداد رمز ارز معادل 3.3 مگاوات 
انرژی غیرمجاز مصرف کرده که معادل بیش از 4.5 میلیارد تومان 

نیز به شبکه های برق استان خسارت وارد کرده است.
وی عنوان کرد: با توجــه به افزایش غیرمجاز در این مقوله برای 
افرادی که مزارع رمز ارز را به شرکت معرفی کنند تا سقف 10 میلیون 
تومان پاداش نقدی بدون عنوان نام گزارش دهنده در نظر گرفته 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه 
هــر ماینر غیرمجــاز معادل بیش از 20 دســتگاه تنفــس مصنوعی 
مصرف دارد، گفت: شناسایی و جمع آوری رمزارزها نیاز به مشارکت 

همگانی دارد.
وی بــا اشــاره به ضــرورت مدیریــت مصــرف و کنترل پیــک بار 
خاطرنشــان کرد: با توجه به روند افزایشی دمای هوا مشترکین با 
صرفه جویــی در مصرف برق بــه میزان 10 درصــد و رعایت نکات و 
راهکارهای ساده می توانند ما را در تأمین برق مستمر و گذر از پیک 

تابستان کمک کنند.
جمشــیدی عنــوان کــرد: از جملــه ایــن راهکارهــا بهره گیری از 
نــور طبیعی روز، اســتفاده از دور کنــد برای کولرهای آبــی و تنظیم 
کولرهای گازی بر روی 26 درجه، اســتفاده از لــوازم برقی پرمصرف 
در ســاعات ابتدایــی روز و یا در ایام تعطیل و حــذف مصارف برقی 

غیرضروری در ادارات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

کشف 1818 دستگاه رمزارز در استان همدان
تبدیل 979 انشعاب غیرمجاز به مجاز

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
بدینوسیله درگذشت 

 محمد سراوند، کمال الدین رستمی منفرد، حاجی عبدالملکی، 
فتحعلی رضایی آزاد، غالمرضا عزیزی و ولی اله قربانی 

)از همکاران بازنشســته( را تســلیت عرض نمــوده، برای آن عزیزان ســفر 
کرده علو درجات معنوی و برای خانواده محترم ایشــان صبر جمیل از درگاه 

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

تسلیت

آقای احمد نادری از ستاد
بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر 

کرده علو درجات معنوی و برای شما و خانواده محترم صبر جمیل از 

درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

برگزاری نشست روشنگری در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
حضــور  راســتای  در  روشــنگری  نشســت 
حداکثری در انتخابات با حضور فرمانده ســپاه 
انصارالحســین)ع( در شرکت توزیع نیروی برق 

استان همدان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان، نشست روشنگری 
در راســتای حضــور حداکثــری در انتخابات با 
انصارالحســین)ع(،  ســپاه  فرمانــده  حضــور 
کارکنــان  و  مدیــران  معاونیــن،  مدیرعامــل، 
در ســالن جلســات شــرکت توزیع نیروی برق 

استان همدان برگزار شد.
فرمانده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان 
همــدان در این نشســت ضمــن تبریک دهه 
کرامــت از زحمات مجموعه توزیــع نیروی برق 
اســتان در راســتای خدمات رســانی بــه مردم 

تقدیر کرد.
ســردار مظاهر مجیــدی در ادامه با اشــاره 
بــه ضــرورت حضــور حداکثــری در انتخابات 
اظهار داشــت: 42 ســال از عمر پر برکت نظام 
جمهــوری اســالمی ایــران می گــذارد و بارهــا 

انتخابات برگزار شــد که هر انتخاب در شرایط 
خاص خــود بوده اســت اما امســال شــرایط 
ویژه ای داریم و مانند دفاع مقدس حساسیت 

امروز را باید درک کنیم.
پــای  در  حداکثــری  حضــور  افــزود:  وی 
صندوق هــای رأی و انتخاب اصلح دو رســالت 

ما اســت که باید به خوبی ایفــای نقش کرده و 
در این برهه حســاس در پای صندوق های رأی 

حاضر شویم.
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بازدید سرزده مدیر امور برق همدان یک از اکیپ های عملیاتی 
حاضر در حوزه های انتخاباتی

امور برق همدان، ذبیح اله عواطف فاضلی مدیر امور یک برق همدان به همراه رئیس اداره 
بهره بــرداری این امــور روز جمعه 28 خرداد ماه 1400 همزمان با برگــزاری انتخابات، با حضور 
سرزده در محل های از پیش تعیین شده برای اکیپ های عملیاتی از روند کار و حضور همکاران 

در محل بازدید و بر ضرورت آماده باش کامل و حفظ ایمنی و تامین برق پایدار تاکید کرد.
در جریان ایــن بازدید، اکیپ های فنی نیز از چگونگی روند کار و بازدیدهای به عمل آمده از 

حوزه های اخذ رأی گزارشی ارائه کردند.

جشن دهه کرامت در امور یک برق همدان برگزار شد

امور یک برق همدان ، به مناســبت دهه بزرگ کرامت، پــس از برگزاری نماز جماعت ظهر و 
عصر ، مراســم جشــنی در این امور با سخنرانی حجت االسالم شــاکری با موضوعیت فضایل و 

منزلت و بزرگی این دهه در نمازخانه امور یک برق همدان برگزار شد.

استقرار اکیپ عملیاتی برق 
در محل اقامه نماز عید سعید فطر در همدان

امــور برق همدان یک، به مناســبت عید ســعید فطر یک اکیــپ عملیاتی از امــور یک برق 
همدان در محل اقامه نماز عید فطر در میدان امام خمینی)ره( همدان مستقر شد.

همچنین در کنار آماده باش بودن نیروها، همکاران این امور اقدام به توزیع برگه های دعای 
قنوت عید فطر همراه با شعار مدیریت مصرف برق بین نمازگزاران کردند. 

برگزاری پایش و تعدیل مصرف برق ادارات توسط امور برق همدان یک

امــور برق همدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی مدیر امور برق همدان یک اظهار داشــت: 
پیرو دســتور وزیــر نیرو مبنی بر کاهــش 50 درصدی مصرف ادارات زیر مجموعــه وزارت نیرو ، 

مانور پایش این ادارات برگزار شد.
وی افزود: در این مانور از ادارات آب و فاضالب استان همدان و آب منطقه ای همدان و آب و 
فاضالب شهرســتان همدان بازدید شد و صحت عملکرد این ادارات مورد ارزیابی قرار گرفت و 

همچنین عملکرد راه اندازی مولدهای خودتامین نیز به صورت کامل انجام شد.

سرویس شبکه روشنایی معابر حصار مطهری و منطقه خضر همدان

امور 2 برق همدان، ســرویس و تعمیرات شــبکه روشــنایی معابر حصــار مطهری و  منطقه 
خضر قدیم توســط اداره بهره برداری امور 2 برق همدان انجام و خاموشی های معابر اصلی و 

فرعی این مناطق رفع شد.

همــدان

همدان

جمع آوری ماینر غیرمجاز پایش مصرف ادارات و مراکز تجاری

برگزاری اولین اقدام فراگیر سال 1400 در حوزه امور 2 برق همدان
امور 2 برق همدان، سیدامیرحســین بختیاری مدیر امور 2 برق همدان اظهار داشت: اولین 
اقدام فراگیر سال 1400 با محوریت عبور از پیک تابستان با حضور 7 اکیپ اجرایی و عملیاتی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
وی افزود: در این مانور تعدیل بار روشــنایی معابر و تکمیل آرایش یک در میان، شناسایی، 
قطع و جمع آوری انشــعابات غیرمجاز دو نقطه آلوده، تعدیل و بازآرایی 2 فیدر فشــار ضعیف 

عمومی و بازدید و بررسی موارد مشکوک به استخراج رمز ارز انجام شد.

آغاز واگذاری انشعاب موقت به سایت مسکن ملی همدان

امور 2 برق همدان، سیدامیر حسین بختیاری مدیر امور 2 برق همدان اظهار داشت: تامین 
برق مســکن مهر یادمان بنا با نصب یک دستگاه پســت هوایی 200KVA و با اعتباری بالغ بر 

1600 میلیون ریال در منطقه بلوار یادگار امام )ره( انجام شد.
وی با اشــاره به آغاز فعالیت مسکن ملی با واگذاری انشــعاب موقت به سایت مسکن ملی 
واقع در  جاده تهران جنب دانشــگاه پیام نور گفت: این امر با نصب یک دستگاه پست هوایی 

100KVA با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد.

تقدیر مدیر امور 2 برق همدان از فرماندهان نیروی انتظامی

امور 2 برق همدان، ســیدامیر حســین بختیاری مدیر امور 2 برق همدان با حضور در مراکز 
نیروی انتظامی شــهرک مدنی، شــهرک فرهنگیان و عین القضات همــدان از فرماندهان آنها 
در راســتای اجرای گشت زنی های مشترک و تلفیقی و همچنین همکاری خوب مامورین نیروی 

انتظامی با امور 2 برق همدان با اهدای لوح تقدیر کرد.

تامین برق شعب اخذ انتخابات با استقرار 10 اکیپ
 در حوزه امور 2 برق همدان

امور دو برق همدان، ســیدامیر حسین بختیاری مدیر امور دو برق همدان گفت: در راستای 
تامین برق مطمئن و پایدار شــعب اخذ رای انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و 
ششــمین دوره شوراهای اســالمی شهر و روســتا ضمن بازدید و سرویس شــبکه و تاسیسات 

توزیع برق شعب اخذ رای انجام شد.
وی از تشــکیل و اســتقرار 10 اکیپ ویژه عملیاتــی در محل های از پیش تعیین شــده در روز 

انتخابات و آماده باش کامل نیروها خبر داد.

برگزاری ششمین مرحله اقدام فراگیر سراسری
 در امور 2 برق همدان

امور 2 برق همدان، ششمین مرحله اقدام فراگیر سراسری با محوریت عبور از پیک تابستان 
با هدف ارزیابی آماده بکار مولدهای اضطراری، تعدیل روشنایی معابر و تکمیل آرایش یک در 
میان چراغ های روشــنایی معابر، مقابله با دستگاه های رمز ارز غیرمجاز، جلب مشارکت اداره 
راه و ترابری در تعدیل شبکه روشنایی بین شهری و ابالغ اخطار به مشترکین تجاری پرمصرف 

در حوزه امور 2 برق همدان اجرا شد.
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برگزاری مسابقه نقاشی مدیریت مصرف در رزن
رزن، مســابقه نقاشــی با موضوع صرفه جویی در برق در فضای مجازی شهرســتان رزن 

شد. برگزار 
در ایــن مســابقه که بین کودکان برگزار شــد به قید قرعه به 5 نفر از برگزیدگان توســط 

مدیریت توزیع برق رزن جوایزی اهداء شد.

رزن

انعقاد تفاهمنامه طرح های مدیریت بار با مشترکین 
شهرستان تویسرکان

بــه گزاش روابط عمومی توزیع نیروی برق شهرســتان تویســرکان، در راســتای مدیریت 
بــار پیک بــار تابســتان 1400، کارشناســان روابــط عمومــی و مدیریت مصرف بــرق توزیع 
برق شهرســتان تویســرکان با مراجعه حضوری و تماس تلفنی با مشــترکین اقدام به عقد 
تفاهمنامه با مشــترکین کشــاورزی، صنعتی، ســی ان جی، اداری-عمومی و سایر مصارف و 

مولدهــای خودتأمین برای همکاری در طرح های مدیرت بار کرد.
گفتنی اســت؛ برای عبور از پیک بار تابستان، طبق برنامه ســهمیه پاسخگویی بار مدیریت 
توزیع نیروی برق، شهرستان تویسرکان در نظر دارد با 638 مشترک تفاهمنامه مدیریت بار 
منعقد کند که نتیجه آن صرفه جویی 3900 کیلووات در مصرف برق در فصل تابســتان است.

تویسرکان

مالیر

پایش مصرف برق واحدهای تجاری

گرامیداشت دهه کرامت

نمایشگاه کتاب

پایش مصرف ادارات

پایش مصرف برق ادارات

اصالح شبکه روستایی احداث پست عمومی
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همدان

برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان

تکریم و معارفه مدیر امور برق همدان 2

حضور مدیرعامل و کارکنان برق همدان در پای صندوق های رأی

شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز

نشست مدیرعامل توزیع برق و مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان

بازدید معاون عمرانی استاندار همدان از موزه برق

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه کرامت

حضور مدیرعامل و کارکنان برق همدان در پای صندوق های رأی

دیدار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با مدیرعامل

نشست بصیرتی بانوان صنعت آب و برق استان همدان

آماده باش اکیپ های عملیاتی برق درانتخابات

برگزاری نشست بصیرتی صنعت آب و برق استان همدان

جلسه اطالع رسانی مدیریت اضطرار بار

دیدار رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان همدان با مدیرعامل

مراسم میالد حضرت معصومه)س( و روز دختر
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ن ز ر

کبودراهنگ

فامنین

دیدار مدیرعامل با نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی

کنترل مصرف برق ادارات

پایش مصرف برق مراکز تجاری

غبارروبی مزار شهدا با حضور کارکنان برق کبورداهنگ

بزرگداشت دهه کرامت

پایش مصرف برق ادارات

حضور تیم فوتسال برق کبودراهنگ در مسابقات

برگزاری نشست سیاسی

تویسرکاناسدآباد

پایش مصرف ادارات ز غیرمجاز جمع آوری رمزار
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نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بــرق اســتان همــدان با اشــاره به 
پرمصرف  مشــترک  هزار   40 وجود 
بایــد  گفــت:  خانگــی  بخــش  در 
نســبت به مصرف انرژی حســاس 
باشــیم چراکــه این روزها شــرایط 
ســختی داریم و هر یــک از ما باید 
مــروج فرهنــگ مدیریــت مصرف 

باشد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتان  برق  نیروی  توزیع  شــرکت 
در  جمشــیدی  شــیرزاد  همــدان، 
حضــرت  میــالد  جشــن  مراســم 
معصومــه)س( و روز دختــر کــه با 
حضــور بانــوان شــاغل در توزیــع 

برق اســتان همدان برگزار شــد، ضمــن تبریک 
حضــرت  ســعادت  بــا  والدت  و  کرامــت  دهــه 
اکرم)ص(  پیامبر  داشــت:  اظهار  معصومه)س( 
می فرماینــد »بهتریــن فرزنــدان شــما دختران 

است«، که مایه برکت خانه هستند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت برق 
افزود: با توجه بــه کاهش بارندگی ها و افزایش 
دما از ابتدای ســال تناســب بین تولید و تقاضا 
برهم خورده و باید در حوزه مصرف مدیریت به 

خوبی انجام شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا تأکید بــر ضــرورت ترویــج فرهنگ 

مدیریــت مصرف بیان کــرد: بانوان جــزو افراد 
تأثیرگذار در خانواده هســتند که انتظار می رود 
در ایــن امر یاری گر ما باشــند و به اصالح الگوی 

مصرف انرژی کمک کنند.
وی بــا بیان اینکــه باید مصــرف بهینه انرژی 
را از خودمــان شــروع کنیــم، گفت: اگــر کاهش 
10 درصــدی مصــرف بــرق را نداشــته باشــیم و 
مدیریــت مصــرف نکنیــم بــه طــور قطــع برای 
تأمین برق مشــترکین اســتان با مشکل مواجه 

شد.  خواهیم 
جمشــیدی تصریح کرد: خاموشی یک المپ، 
از لــوازم پرمصرف برقی در ســاعات  اســتفاده 
غیــر اوج بار، تنظیــم دمای کولــر گازی بر روی 

25 درجه، اســتفاده از دور ُکنــد کولر آبی و... از 
جملــه راهکارهای ســاده مدیریت مصرف برق 

است.
وی با اشــاره بــه طرح هــای اجرایی شــرکت 
توزیــع نیروی بــرق در راســتای کنتــرل پیک بار 
اســتان ابراز داشــت: انعقــاد بیــش از 10 هزار و 
200 تفاهمنامه با مشترکین استان به میزان 60 
مگاوات، اجرای طرح های تشــویقی و طرح برق 

امید و ... از اقدامات انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه وجــود 40 هزار مشــترک 
پرمصرف در بخش خانگی تأکید کرد: باید درست 
مصرف کنیم، مســئولیت پذیر باشــیم و نسبت به 

مصرف انرژی حساس باشیم چراکه 
ایــن روزها شــرایط ســختی داریم و 
هر یــک از ما بایــد مــروج فرهنگ 

مدیریت مصرف باشد.
وی ادامــه داد: شــرکت توزیــع 
در  همــدان  اســتان  بــرق  نیــروی 
تمام شــاخص ها دارای رشد بسیار 
مناســبی اســت که این امــر اتفاق 
نمی افتــد مگر با همدلــی و تالش 
همکاران، بنابرایــن باید با برنامه 

و هدفمند کار کنیم.
جمشــیدی یادآور شد: در حوزه 
ترویــج و نهادینــه  کــردن فرهنگ 
بخش های  بــرق  مصرف  مدیریت 
مختلفــی در تــالش هســتند و در 
زمینه اطالع رســانی و آگاهی بخشــی نیــز روابط 
عمومی شــرکت با همــکاری رســانه ها به خوبی 
ورود کرده است اما بخشی از این امر نیز به خود 
ما برمی گردد که باید نســبت بــه مصرف بهینه 

انرژی حساس باشیم.
وی در پایان با اشــاره به انتخابات پیش رو بر 
حضور حداکثری در پای صندوق های رأی تأکید 
و عنوان کرد: مشــارکت بیشــتر یعنــی تضمین 
انقالب و نظام اســالمی، بنابرایــن همه ما عالوه 
بر اینکه خود در انتخابات شــرکت می کنیم باید 
دیگران را نیز به این امر تشــویق و ترغیب کنیم 

تا خون شهدا پایمال نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تخفیف 100 درصدی بهای برق مصرفی برای 304153 مشترک کم مصرف همدانی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همــدان گفــت: از آغاز اجــرای طرح بــرق امید 

304 هــزار و 153 قبــض بــرق کــم مصــرف در 

استان مشــمول تخفیف 100 درصدی بهای برق 

شده اند. خود  مصرفی 

توزیع  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

نیروی برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشیدی 

با اشاره به اجرای طرح برق امید اظهار داشت: 

این طرح از آبان ماه ســال گذشــته همزمان با 

سراســر کشــور برای مشــترکین خانگی اســتان 

شد. اجرایی  همدان 

وی  بــا بیــان اینکــه در این طرح بر اســاس 

الگوی مصرف تعریف شــده مشــترکین به ســه 

دســته کم مصــرف، خوش مصــرف و پرمصرف 

مصرف  کم  مشــترکان  افزود:  می شوند،  تقسیم 

از تخفیــف کامل هزینه بــرق مصرفی برخوردار 

می شوند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان ابراز داشــت: مشــترکین خوش مصرف 

نیز با رعایــت الگوی مصــرف می توانند خود را 

به رده کــم مصرف ها برســانند و از تخفیف 100 

شوند. برخوردار  درصدی 

وی با بیــان اینکه طرح برق امیــد به منظور 

رعایت الگوی مصــرف در بخش خانگی اجرایی 

می شــود، گفت: در ایــن طرح به دنبــال تغيیر 

نگــرش مردم برای بهينه ســازي مصــرف انرژي 

. هستیم

جمشــیدی عنــوان کرد: بــا گذشــت 7 ماه از 

اجرای طرح برق امید و مقایسه  مصارف در سال 

1399 و 1400 مشخص شــد یک درصد به تعداد 

مشــترکان کم مصرف و دو درصد به مشــترکان 

خــوش مصــرف افــزوده شــده و ســه درصــد از 

مشترکان پرمصرف استان  کاسته شده است.

وی تصریــح کــرد: از آغــاز اجرای طــرح برق 

امیــد از یکــم آبــان مــاه ســال 1399 تاکنون 2 

میلیون و 110 هزار و 864 قبض صادر شــده که 

از ایــن تعداد 304 هــزار و 153 قبض برق جزو 

گروه کــم مصرف بوده که معــادل 14.5 درصد 

100 درصدی  مشترکین است و مشمول تخفیف 

بهای برق مصرفی خود شده اند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همــدان با بیان اینکه یــک میلیون و 73 هزار و 

19 قبــض برق نیز جزوه گــروه خوش مصرف ها 

بوده اســت، گفت: این میزان شــامل 51 درصد 

قبوض صادره بوده که حداکثر مشــترکین را در 

این مدت شامل می شود.

وی با اشــاره بــه تعداد مشــترکین پرمصرف 

عنوان کــرد: 572 هزار و 404 قبض معادل 27 

درصــد نیز جزوه مشــترکین پرمصــرف در این 

بوده اند. مدت 

جمشــیدی بیان کرد: در سال جاری به بیش 

از 36 هزار مشــترک پر مصرف در استان پیامک 

ارسال شــده تا مصرف خود را مدیریت کنند که 

در صــورت عــدم توجه بــه این امر، بــرای قطع 

برق آنها از طریق مقام قضایی اقدام می شــود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق 

تصریح کرد: مشترکین می توانند با راهکارهای 

بسیار ســاده از جمله خاموش کردن المپ های 

اضافــی، اســتفاده از دور ُکنــد کولر آبــی، تهیه 

ســایبان برای کولر، اســتفاده از لــوازم برقی پر 

مصرف مانند ماشــین لباسشــویی در ســاعات 

اولیــه روز و... میــزان مصــرف خــود را مدیریت 

کرده و جزو مشترکین کم مصرف شوند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان با اشــاره بــه راه اندازی اپلیکیشــن برق 

مــن افزود: مشــترکین بــا مراجعه بــه این نرم 

افــزار و دریافت اصــل قبض می تواننــد میزان 

مصرف و گروه خود را مشــاهده کرده و نســبت 

به مدیریت آن اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

40 هزار مشترک همدانی در بخش خانگی پرمصرف هستند

12
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و دوم  خرداد و تیـــــر 1400  شماره 222



مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره به انجــام 34 هــزار و 220 مورد 
اصالح و رفع ضعف ولتاژ در ســطح اســتان گفت: 
یــک هــزار و 625 کانــون خطــر نیــز در اجــرای 

مانورهای عملیاتی برق رفع شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی با اشاره 
بــه اجــرای اقدامات  فراگیــر در قالــب مانورهای 
عملیاتی برق در ســال 1399 و 1400 اظهار داشت: 
این مانورها در راستای اقداماتی از جمله تعمیرات 
اساســی، تعدیل بار، جلوگیری از مصــرف رمز ارز ، 
جمع آوری برق های غیر مجاز  و عبور از پیک برگزار 

شده است.
وی افزود: مانورهای برنامه ریزی شده با محور 
تعدیل روشــنایی معابــر با آرایش یــک در میان، 
ایجاد نقاط مانور و انجام تعمیرات شــبکه فشــار 
متوســط و  رفــع اتصــاالت سســت و شناســایی و 
جمع آوری دستگاه های رمز ارز و برق های غیرمجاز 

برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 

همــدان تصریــح کــرد:  بازآرایــی و تعدیــل بــار 
فیدرهای فشــار متوســط و فشــار ضعیف، نصب 
تجهیــزات حفاظتی مانوری جهــت مدیریت بهتر 
بــار، باال بردن قابلیت اطمینان شــبکه با تعویض 
تجهیزات معیوب وکاور کردن نقــاط پرنده خیز و 
مکاتبه با ادارات راه و ترابری برای کاهش مصرف 
برق در روشــنایی بین شــهری از دیگــر محورهای 

اجرای مانورهای عملیاتی برق است.
وی در ادامه مدیریت عبور از پیک بار سال 1400، 
افزایــش قابلیت اطمینــان و بهبود شــاخص ها 
و افزایــش پایــداری و رفــع کانون هــای خطــر و 
مقاوم ســازی شــبکه را از اهداف برگــزاری مانورها 

برشمرد.
جمشــیدی عنوان کــرد: در مجمــوع 650 نفر 
در قالــب 322 اکیــپ عملیاتــی با 416 دســتگاه 
خودروی سبک و سنگین در اجرای مانورها حضور 

داشتند.
وی با اشاره به حجم اقدامات انجام شده تصریح 
کرد: در راســتای کاهش مصرف روشــنایی معابر، 
جلب همــکاری یک هزار و 96 مشــترک تجاری به 

منظور مدیریت مصرف انرژی و تعدیل روشنایی با 
برآورد انرژی 391 کیلووات ساعت انجام شد.

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: همچنین در ایــن زمینه 27 
هزار و 797 دســتگاه چراغ معابر شــهری، 3 هزار 
و 88  دســتگاه چراغ معابر بین شــهری، 2 هزار و 
959 دســتگاه چراغ معابر پارک ها و فضای سبز و 
یک هزار و 431 برج نــوری در مجموع به میزان 7 

هزار و 15 کیلووات تعدیل شده است.
وی با اشاره به شناسایی و جمع آوری انشعابات 
غیرمجــاز افــزود: با اجــرای ایــن مانورهــا 438 
انشــعاب غیــر مجــاز به میــزان یــک هــزار و 251  
کیلــووات در ســطح اســتان همدان شناســایی و 

جمع آوری شد.
جمشــیدی از دیگر اقدامات مهم را شناســایی 
و جمع آوری دستگاه های اســتخراج ارز دیجیتالی 
عنــوان کرد و گفت: با بررســی رونــد مصرف تمام 
مشترکین، تعداد 436 مورد مشترک مشکوک به 

استخراج ارز دیجیتال شناسایی شد.
وی عنــوان کــرد: کشــف 82 مزرعه رمــز ارز در 

سطح اســتان به تعداد یک هزار و 818 عدد ماینر 
از دیگر فعالیت ها بود که در مجموع 3 هزار و 300 

کیلووات ساعت مصرف غیر مجاز آنها بود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره به انجــام 34 هــزار و 220 مورد 
اصالح و رفع ضعف ولتاژ در سطح استان با هدف 
تعمیرات، بهینه سازی و رفع اتصاالت سست عنوان 
کرد: یک هزار و 625 کانون خطر نیز در اجرای این 

مانورها رفع شد.
در  گازی  سکســیونر  دســتگاه   13 نصــب  وی 
شهرستان های مالیر، تویسرکان، کبودرهنگ، بهار و 
درگزین و انجام مانور تعمیراتی بر روی 28 فیدر برای 
افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه انجام شد.
جمشــیدی یادآور شــد: اصالح کجــی و مهاری 
پایه هــا بــه تعــداد 108 مــورد، انجــام عملیــات 
شاخه زنی برای جلوگیری از اتصالی های ناخواسته 
به تعداد 16 هزار و 530 مورد، نصب 5 ســری کات 
اوت تیغــه ای و تعدیل بار پســت ها بــا جابجایی 
ظرفیت هــا و انتقــال بــه مرکز ثقــل نیــز از دیگر 

اقدامات اجرایی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

رفع 1625 کانون خطر با اجرای مانورهای عملیاتی برق در استان همدان

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تأکید کرد 

لزوم تقویت گشت های بازرسی مشترک 
برق و نیروی انتظامی 

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت 
توزیــع نیروی بــرق اســتان همدان بــر لزوم 
تقویت گشــت های بازرسی مشــترک شرکت 

برق و نیروی انتظامی تأکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، ســیدرضوان معراجی در 
دیــدار با ســرهنگ باقری، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان همدان که با حضور معاون منابع 
انســانی و مدیر امــور برق همــدان یک انجام 
شد، با اشاره به ســرقت تجهیزات برقی اظهار 
داشــت: مقابله با این امر در دستورکار شرکت 
توزیــع قــرار دارد چراکه افزایش ســرقت ها و 
لزوم جایگزینی اقالم سرقتی می تواند چالش 

جدی برای این شرکت ایجاد کند.
وی افــزود: در ایــن راســتا ضمــن تعامل 
با عوامــل انتظامی اســتان همــدان و ایجاد 
گشــت های مشــترک با عوامل ناجــا، منجر 

به دســتگیری تعدادی ســارق و چندین مورد 
مالخر تجهیزات برق در سطح استان شد.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت 
توزیــع نیروی بــرق اســتان همدان بــا بیان 
اینکه اقدامات انجام شــده در کاهش میزان 
سرقت ها تاثیر به سزایی داشته است، گفت: 
با تقویت این گشــت ها و اقدامات بازدارنده 
دیگر، امکان پایداری هرچه بیشــتر شــبکه و 
اســتمرار بــرق مطمئن در راســتای صیانت از 

حقوق مردم وجود دارد.
در پایان این مراســم ضمن تقدیر شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان از نیروهای 
انتظامی؛ لوح تقدیری از ســوی سردار امیری، 
فرمانــده انتظامی اســتان همــدان به پاس 
تعامــل گســترده و دوســویه به مدیــر دفتر 
حراســت شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 

همدان تقدیم شد.

برگزاری جلسه مدیریت مصرف برق با حضور 
کارکنان آموزش و پرورش رزن

جلســه مدیریــت مصــرف برق بــا حضور 
کارکنــان آمــوزش و پــرورش شهرســتان رزن 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی توزیــع برق رزن، 
جلســه مدیریــت مصــرف بــا حضــور مدیر 
آموزش و پرورش، معاونین و مدیران مدارس 
ادارات  مقاومــت  پایگاه هــای  فرمانــده  و 
شهرستان رزن در دفتر مدیر آموزش و پرورش 

شهرستان رزن برگزار شد.
مســئول مدیریت مصرف برق توزیع برق 
شهرستان رزن در این جلســه اظهار داشت: 
با توجــه بــه افزایش بی ســابقه دمــای هوا 
شــهروندان می توانند با راهکارهای همچون 
اســتفاده از دور کند کولرهای آبی، اســتفاده 
از نــور طبیعــی بــرای روشــنایی در طــی روز، 
تنظیــم دمای کولــر گازی بــر روی 25 درجه، 
خامــوش کــردن المپ هــای اضافــی، پرهیز 

از باز و بســته کــردن بی مــورد درب یخچال، 
ایجاد سایه بان برای کولرهای آبی، استفاده 
از سنسورهای حرکتی و حرارتی در راهروها و 
راه پله ها، شــرکت توزیع برق را در گذر از پیک 
بار تابســتان یــاری کنند که این امر از ســوی 
دیگر موجب می شــود تــا شــهروندان کمتر 
با خاموشــی های ناشــی از کمبود تولید برق 

مواجه شوند.
همشــهریان  گفــت:  جهانبانــی  پیمــان 
می توانند از طریق ســایت شرکت توزیع برق 
به آدرس www.edch.ir و یا با شــماره گیری 
کــد #21121*6655* از کمبودهــای احتمالی 

مطلع شوند.
وی افزود: همچنین مشــترکین توزیع برق 
می توانند بدون مراجعه به شرکت توزیع برق 
و با نصب اپلیکیشــن برق مــن از 40 خدمت 

غیر حضوری توزیع برق بهره مند شوند.
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق همــدان با 

اشــاره بــه احتمال تــداوم خاموشــی ها بر لزوم 

رعایــت مدیریت مصرف تأکید کــرد و گفت: اگر 

مشــترکین اســتان 10 درصــد مدیریــت مصرف 

داشــته باشــند، خاموشــی ها بــه حداقــل خود 

می رسد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی در جمع 

خبرنــگاران با بیان اینکه بارندگی های اســتان از 

ابتدای سال نسبت به 40 سال گذشته 30 درصد 

و از ابتدای ســال زراعی 44 درصد کاهش داشته 

است که به معنی کاهش شدید منابع آبی است، 

اظهار داشت: متوسط دما از ابتدای سال نسبت 

به بلندمدت حدود 3 درجه و مصرف برق در دو 

ماهه اول ســال نسبت به ســال قبل 34 درصد 

افزایش داشته است.

وی بــا بیان اینکــه گرمــای زودرس و کاهش 

شــدید بارندگــی باعــث شــده اســت حجم آب 

ورودی به ســدها برای تولید برق آبی به شــدت 

کاهش پیــدا کند، گفت: با کاهــش حجم آب در 

پشت ســد، آب برای تولید برق نمی ماند که این 

امر باعث شــده بخشی از این تولید برق، حدود 

3 تا 4 هــزار مــگاوات در این بخش را از دســت 

داده ایم.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 

تصریــح کــرد: بــا شــروع گرمــای زودرس اکثر 

مصارف به خصوص مصارف کشــاورزی اســتان 

یــک مــاه زودتــر وارد مدار شــده اند کــه باعث 

افزایش مصرف شده است.

وی ادامــه داد: با توجه به رشــد مصرفی و به 

هم خوردن تناســب تولید و تقاضــا برای ایجاد 

تعادل ناچار به اعمال خاموشی هستیم که این 

موضوع کشوری است.

از مردم استان  جمشــیدی ضمن عذرخواهی 

همدان بــه دلیــل قطعی های برق و مشــکالت 

ایجاد شــده به دلیل این امر گفت: در خصوص 

برنامه خاموشــی ها، ســهمیه بندی انجام شــده 

است و طبق برنامه ریزی های انجام شده لیست 

و جدول خاموشــی ها را برای اطالع مشــترکین 

کرده ایم. منتشر 

وی با بیــان اینکه شــرکت توزیع برق اســتان 

همدان در تالش اســت خاموشــی ها بر اســاس 

زمان بنــدی جــداول اعالم شــده به طــور دقیق 

اجرایی شــود، گفت: اطالع رسانی های الزم برای 

این موضوع از طریق صدا و ســیما، ســایت های 

خبری، فضــای مجازی و کانال هــای پر بازدید و 

همچنین با اســتفاده از ظرفیــت روابط عمومی 

ادارات در سطح استان انجام شده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق همدان با بیان 

اینکه قطعی برق در سراســر کشور وجود دارد و 

تنها به اســتان همدان اختصاص ندارد، تصریح 

کــرد: برنامه خاموشــی ها به صورت چرخشــی 

بوده و سعی کرده ایم عدالت برای تمام مشاغل 

رعایت شود.

مطــرح  شــایعات  خصــوص  در  جمشــیدی 

شــده در مورد حمله ســایبری، ابراز داشت: این 

شــایعات صحت ندارد و علــت قطعی برق عدم 

توازن تولید و تقاضا است.

وی بــا اشــاره به ضــرورت اســتفاده از ژنراتور 

اضطراری برای مراکز و مشــاغل حساس گفت: 

این امر جزء دســتورالعمل های مدیریت بحران 

و پدافند غیرعامل است که از سال 93 به صورت 

مســتمر و کتبی به دستگاه ها و مشاغل حساس 

ابالغ شده است.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق همــدان با 

اشــاره بــه احتمال تــداوم خاموشــی ها بر لزوم 

رعایت مدیریــت مصرف تأکید کــرد و افزود: با 

توجه به شــرایط اقلیمی همدان از دستگاه های 

اجرایی و مردم درخواســت می کنیم از کولرهای 

گازی اســتفاده نکنند و در صورت استفاده درجه 

حرارت آن را بین 24 تــا 26 درجه تنظیم کرده و 

در صورت اســتفاده از کولر آبی نیز آن را روی دور 

ُکند قرار دهند.

وی در ادامــه از شــهرداری ها و اداره راهداری 

اســتان خواســت تــا نهایــت همــکاری را بــرای 

مدیریت مصرف با این شــرکت داشــته باشند و 

گفــت: از ادارات نیــز انتظار داریــم مصرف خود 

را نســبت به مدت مشابه ســال قبل حداقل 50 

درصد کاهش دهند.

جمشــیدی با بیان اینکه گروه های تخصصی 

بــرای رصد مصرف انرژی ادارات تشــکیل شــده 

اســت، عنوان کرد: در صورت مشــاهده مصرف 

بــاالی برق در ادارات و ســازمان هایی که رعایت 

الگوی مصــرف را نکنند با دادن اخطار، برق آنها 

را قطع خواهیم کرد.

وی با اشاره به طرح برق امید و تقسیم بندی 

مشــترکین به ســه دســته کــم مصــرف، خوش 

مصرف و پر مصرف گفت: به 36 هزار مشــترک 

پــر مصــرف در اســتان پیامک ارســال شــده تا 

مصــرف خــود را مدیریــت کننــد که اگــر توجه 

نکننــد بــرای قطــع بــرق آنهــا از طریــق مقام 

کرد. خواهیم  اقدام  قضایی 

مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق همــدان با 

بیان اینکه اگر مشــترکین ما 10 درصد مدیریت 

مصرف داشــته باشند، خاموشــی ها به حداقل 

اســتان  مــردم  کــرد:  مطــرح  می رســد،  خــود 

همــدان همیشــه پــای کار بوده انــد و انتظــار 

از این بحران عبور  می رود با مدیریت قوی تری 

. کنیم

وی با اشــاره به طرح های تشــویقی مدیریت 

مصــرف در فصــل تابســتان عنــوان کــرد: بــا 

کشــاورزان، صاحبــان صنایــع، مراکــز تجاری و 

ســی ان جی ها نیــز در راســتای مدیریت مصرف 

وارد مذاکره شده ایم که نتیجه آن تاکنون انعقاد 

بیــش از 8 هزار تفاهم نامه در ســال جاری بوده 

که با اجرای مفــاد و کنترل مصرف خود، پاداش 

می کنند. دریافت 

جشــیدی با بیــان اینکه در تابســتان ســال 

میلیــون   760 و  میلیــارد   5 در  بیــش  گذشــته 

تومان به مشــترکین پاداش پرداخت کرده ایم، 

افزود: در زمســتان ســال گذشــته 700 میلیون 

تومان به صنایع پاداش اختصاص داده شــده 

که ایــن روال با همیــن کیفیت و ســرعت ادامه 

خواهد داشت.

با  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 

تأکیــد بــر اینکــه در حال حاضــر هیــچ ماینر 

فعال قانونی در ســطح اســتان وجــود ندارد، 

98 تاکنــون یک هزار و  تصریــح کرد: از ســال 

769 ماینــر با تــوان مصرفــی 3.2 مگاوات در 

4 میلیارد  اســتان همدان جمع آوری شــده که 

خســارت  شــرکت  برای  تومان  میلیــون   400 و 

است. کرده  ایجاد 

مدیرعامل شــرکت توزیع برق همدان با بیان 

اینکــه در مدیریــت شــبکه، ظرفیــت تولیــد هر 

اســتان و تولید نیروگاه های خورشــیدی مدنظر 

اســت، گفت: بحث برق موضوع کشوری است و 

جزیره ای نباید نگاه شود.

وی در خصــوص خاموشــی بــرق در مدارس 

و امتحانــات دانش آموزان اســتان نیــز گفت: با 

مدیرکل آموزش و پرورش استان هماهنگ شده 

و ســعی داریم کمترین خاموشی را در حوزه های 

امتحانی و مدارس داشته باشیم.

جمشیدی با بیان اینکه مشترکین برق استان 

از طریق دو بیمه کوثر و دانا بیمه هستند، گفت: 

هر مشــترکی کــه در منازل دچار حادثه شــود از 

طریق بیمه کوثر خســارت دریافت می کند و در 

صورتی که خســارت ناشی از مشکالت شبکه برق 

باشــد از طریق بیمه طرف قرارداد شرکت توزیع 

خسارت پرداخت می شود.

وی بــا بیــان اینکه ســقف مجاز مصــرف برق 

استان در سال جاری 540 مگاوات درنظر گرفته 

شــده اســت، عنوان کرد: سال گذشــته 16 هزار 

مشــترک به مشــترکین برق اســتان اضافه شده 

اســت که این امر در افزایش مصرف برق استان 

تأثیر دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق همدان عنوان کرد

تداوم خاموشی های برق در همدان و لزوم رعایت مدیریت مصرف
انعقاد ۸ هزار تفاهمنامه همکاری
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با حضور 5 اکیپ صورت گرفت؛

 برگزاری مانور پایش مصرف برق ادارات در رزن

مدیر توزیع برق شهرستان رزن از برگزاری 
مانور پایــش مصرف بــرق ادارات با حضور 

پنج اکیپ در شهرستان رزن خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی توزیــع نیروی 
برق رزن، عباس صفری با اشاره به برگزاری 
مانور پایش مصرف برق ادارات شهرســتان 
رزن بــا حضــور پنج اکیــپ عملیاتــی اظهار 
داشــت: این مانور از اول خرداد ماه ســال 

جــاری تا آخر مــرداد ماه به صــورت روزانه 
اجرا خواهــد شــد و کارشناســان مدیریت 
مصرف توزیع برق شهرســتان رزن با پایش 
مصــرف بــرق، ادارات شهرســتان را کنترل 

خواهند کرد.
وی افــزود: در این پایش به اداراتی که 
الگــوی بهینه مصرف را رعایــت نکرده اند 
تذکر الزم داده می شــود تا از اتالف انرژی 

برق تا حد امکان جلوگیری شــود.
مدیر توزیع برق شهرســتان رزن گفت: 
دولتی  نهادهــای  و  ادارات  مســئولین  از 
مدیریــت  و  همــکاری  بــا  داریــم  انتظــار 
بهینــه مصــرف بــرق ضمــن الگــو بودن 
مدیریــت  جامعــه،  اقشــار  ســایر  بــرای 
توزیــع بــرق را در گــذر از پیک تابســتان 

کنند. یاری 

نشست بصیرتی بانوان صنعت آب و برق استان همدان برگزار شد
نشســت بصیرتــی بانوان صنعــت آب و 
برق استان همدان در اردوگاه شهید قاسمی 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، نشست بصیرتی 
بانــوان صنعت آب و برق اســتان همدان با 
حضور مسئول سازمان بسیج ادارات استان 
همدان در اردوگاه شهید قاسمی برگزار شد.

استاد دانشــگاه در این نشست با اشاره 
به ســبک زندگی اســالمی از دیــدگاه قرآن و 
آموزه هــای اســالمی اظهار داشــت: تربیت 

همواره در سایه اتفاق می افتاد.
بــر  تأکیــد  بــا  قاســمی  جمشــید 
و  بــزرگان  زندگــی  ســبک  بازخوانــی 
آنهــا  از  الگوگیــری  و  خمینــی)ره(  امــام 
باالیی  اهمیت  از  خانــواده  کــرد:  عنوان 
برخوردار اســت، چه بسا مادری مهربان 
کند  تربیت  نســلی  می توانــد  باتدبیــر  و 

که دنیا را متحول ســازد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با 
اشــاره بــه انتخابات پیــش رو افــزود: امروز 
ما نتیجــه رأی دیروز اســت بنابراین باید با 
آگاهــی و بصیــرت انتخاب کــرده و انتخاب 

درستی داشته باشیم.

ســازمان  مســئول  بختیــاری  ســرهنگ 
بسیج ادارات استان همدان نیز در ادامه با 
تأکید بر مشــاکرت حداکثری در انتخابات 
گفت: دشــمن بــا تمام ِعــده و ُعــده پای 
کار آمده اســت و بــرای انحــراف انتخابات 

سرمایه گذاری کرده است.

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت مصرف با بسیج ادارات تویسرکان
به گــزارش روابــط عمومی توزیــع نیروی 
برق شهرستان تویســرکان؛ جلسه مدیریت 
مصرف بســیج ادارات با حضــور امام جمعه 
تویسرکان و سرهنگ مومیوند مسئول بسیج 
حوزه کارمندی ســپاه ناحیــه و رضا کریم پور 

سرپرست توزیع برق تویسرکان برگزار شد.
امام جمعه تویســرکان در این جلســه با 
اشــاره به اهمیت مدیریت مصــرف، رعایت 
ایــن امــر را وظیفــه ای همگانی دانســت و 
خواســتار رعایت بیش از پیش آن در ادارات 

شهرستان شد.
حجت االســالم مرتضی موحدی با اشاره 
به ظرفیت باالی ســازمان بســیج خواســتار 
حرکت جهادی در زمینه پایش مصرف برق 

ادارات و واحدهای تجاری شهرستان شد.
بــرق  توزیــع  سرپرســت  کریم پــور  رضــا 

تویسرکان نیز با اشــاره به کاهش بارندگی 
و بــروز موانــع تولیــد انــرژی برق در ســال 
جاری و افزایش دمــای زودهنگام و مصرف 
بی ســابقه برق گفت: رعایت الگوی مصرف 

بهینه توسط عموم مشــترکین به خصوص 
در بخــش اداری حائــز اهمیت اســت که در 
صورت رعایــت الگوی مصرف با خاموشــی 

مواجه نخواهیم شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر 
داد

کاهش خاموشی های برق
در همدان

قطع برق پرمصرف ها

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشــاره بــه تصمیم  دولت بــرای تعطیلــی ادارات در 
روزهای پنج شنبه و تغییر ساعات ادارات گفت: با توجه 
به مدیریت مصرف انجام شــده در حال حاضر شاهد 

کمترین خاموشی ها در سطح استان هستیم.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، شــیرزاد جمشــیدی با بیان اینکه یکی 
از برنامه های این شــرکت پایش و رصد معابر، ادارات 
و مراکــز تجاری و اصنــاف در زمان های پیــک بار روز و 
شب است، اظهار کرد: با تشــکیل اکیپ هایی منسجم 
در واحدهای اجرایی تابعه در ســطح استان این امر به 

صورت مستمر انجام می گیرد.
وی افزود: با توجه به دســتورالعمل شــرکت توانیر 
بازدیدهــا به صــورت روزانه بــرای کنتــرل کاهش 50 
درصدی و شــبانه  برای کاهش 90 درصــدی بار ادارات 

انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشــاره بــه تصمیم  دولت بــرای تعطیلــی ادارات در 
روزهای پنج شــنبه و تغییر ســاعات ادارات عنوان کرد: 
با توجه به مدیریت مصرف انجام شده در حال حاضر 

شاهد کمترین خاموشی ها در سطح استان هستیم.
وی گفت: طی رصد انجام شــده نســبت بــه ادارات 
و مراکزی کــه مصرف بیش از حد مجاز اعالمی داشــته 
باشــند اخطــار داده و بــا هماهنگی مراجــع ذیصالح 

نسبت به قطع برق آنها اقدام می شود.
جمشــیدی با بیان اینکه گزارش ادارات پرمصرف به 
استانداری نیز ارسال می شــود، افزود: تمام موسسات 
دولتــی و خصوصی در سراســر اســتان مــدام در حال 

پایش هستند.
وی با اشــاره به طرح مقابله بــا رمزارزهای غیرمجاز 
در اســتان افــزود: کشــف رمز ارزهــا به طــور جدی در 
برنامه اســت و روزانه کشــفیاتی داریم که اطالع رسانی 

الزم نیز در این زمینه صورت می گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
خاطرنشان کرد: اگر مردم جاهایی با روشنایی بیش 
از حــد مواجه هســتند و یــا از محل رمــز ارزها اطالع 
دارند به ما منتقل کنند تا در اســرع وقت رســیدگی و 

برخورد شود.
وی گفــت: همکاران ما مــدام از مراکز فروش میوه و 
تره بار و همچنین از ســایر صنوف به خصوص صنوف 
پرمصرف مانند لوسترفروشــی ها و... در ســطح استان 
بازدید دارند و در صورت مشاهده مصرف بیش از حد 

نسبت به صدور اخطار و قطع برق آن اقدام می کنند.
جمشیدی ابراز داشت: با توجه به گستردگی و تنوع 
مصرف برق، نیاز به عزم همگانی برای کاهش مصرف 
و فرهنگ ســازی در راســتای مصرف بهینه ایــن انرژی 

بیش از پیش محسوس است.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان با اشــاره به اجرای طرح های تشویقی 

مدیریت مصرف در تعرفه های مختلف گفت: 

امســال 10 هزار و 209 تفاهمنامه با مشترکین 

کشــاورزی، اداری،  صنعتــی و دارای مولــد در 

مجمــوع حــدود 220 مــگاوات منعقد شــده 

است.

بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیع 

نیروی برق اســتان همدان، شیرزاد جمشیدی 

در نشســت خبــری با اصحــاب رســانه که به 

صــورت مجــازی برگزار شــد، با اشــاره به گرم 

شدن هوای کشــور و به تبع آن استان همدان 

اظهار داشــت: بــا توجه به این امــر مدیریت 

مصرف برق بیش از پیش حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی ما نســبت 

به بلند مدت حدود 31 درصد کاهش داشته 

اســت، گفت: از ابتــدای ســال زراعــی )از مهر 

ســال 1399( نیز 44 درصد کاهــش بارندگی 

داشته ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان با اشــاره به افزایش 2.6 درجه ای دما 

در استان افزود: میزان مصرف برق استان نیز 

در تمام تعرفه ها 34.1 درصد افزایش داشته 

است.

وی با اشــاره به ســهمیه تعیین شده توانیر 

برای پیــک بار اســتان عنــوان کرد: بــا توجه 

به شــرایط ذکر شــده و پیش بینی افزایش 5 

درجه ای دمــا در این هفتــه نیازمند مدیریت 

مصــرف بــرق در اســتان هســتیم چراکــه در 

صــورت افزایش مصرف از ســقف پیک تعیین 

شده استان، احتمال خاموشی وجود دارد.

جمشــیدی عنوان کــرد: از ســوی دیگر نیز 

چاه هــای آب کشــاورزی، امســال زودتر وارد 

مدار شــدند که طی 2 ماهه سال جاری نسبت 

به مــدت مشــابه ســال گذشــته 206 درصد 

افزایش مصرف در این بخش را داریم.

وی با تأکید بــر کاهش 10 درصدی مصرف 

توسط مشــترکین برق اســتان گفت: با توجه 

به اینکــه بخشــی از تولید برقابی را از دســت 

داده ایم و تناســب بین تولیــد و تقاضا برهم 

خورده است، در صورت عدم مدیریت مصرف 

بخشــی از جامعه هــدف ما با مشــکل تامین 

برق مواجه می شوند.

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 

استان همدان تصریح کرد: از رسانه ها انتظار 

می رود یاری گر مــا در ترویج فرهنگ مدیریت 

مصــرف انــرژی و کاهش 10 درصــدی مصرف 

بــرق باشــند تــا بتوانیم بــرق پایــدار را برای 

مشترکین فراهم کنیم.

وی با اشاره به برخی از راهکارهای مدیریت 

مصــرف تصریــح کــرد: ســاعات اوج مصرف 

در روز از ســاعت 12 تــا 18 و در شــب از 20 تــا 

24 اســت که باید ســعی کنیــم از کولر گازی و 

لوازم پرمصرف برقی در این ساعات استفاده 

نکنیم.

جمشــیدی با اشــاره به نکاتی در خصوص 

اســتفاده از کولرهــا نیــز افــزود: اســتفاده از 

ســایبان برای کولر عالوه بــر افزایش بازدهی 

آن، بــه طــور قابــل توجهــی مصرف بــرق را 

کاهش می دهد.

وی بــا بیــان اینکــه توصیــه می شــود در 

اســتفاده از کولر آبی، از دور ُکند آن استفاده 

کنیــم، گفت: 25 تــا 26 درجه دمــای محیط 

مناسب بوده که خواهشمند است مشترکین 

این را مدنظر قرار دهند و در صورت استفاده 

از کولــر گازی آن را بــر روی ایــن دمــا تنظیم 

. کنند

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 

اســتان همدان یادآور شــد: خامــوش کردن 

المپ های اضافی، اســتفاده از نور طبیعی و... 

نیز از راهکارهای ســاده مدیریت مصرف برق 

هستند که با رعایت آنها می توانیم با کمترین 

مشــکل و تنش، پیک بار تابستان را مدیریت 

کرده و از این مرحله عبور کنیم.

وی با اشــاره به اجرای طرح های تشــویقی 

مدیریت مصرف در تعرفه های مختلف اظهار 

داشــت: امســال 10 هــزار و 209 تفاهمنامه با 

مشــترکین کشــاورزی، اداری، صنعتی و دارای 

مولد، در مجموع حــدود 220 مگاوات منعقد 

شده است تا در ساعاتی که نیاز است به کمک 

ما بیایند و در قبال آن پاداش دریافت کنند.

جمشــیدی از ارســال 7 هــزار و 419 پیامک 

از ابتدای خــرداد ماه بــرای اطالع رســانی به 

کشــاورزان و 38 هــزار پیامک برای مشــترک 

پرمصرف خبر داد و افزود: بیش از 817 اداره 

نیز توسط اکیپ های تشکیل شده با همکاری 

بسیج و دفتر حراست مورد بازدید قرار گرفته 

اســت که گــزارش هفتگــی پایــش ادارات به 

استانداری ارسال می شود.

وی ادامــه داد: از دیگــر اقدامــات اجرایی 

بازدیــد از 2 هــزار و 108 مرکــز تجاری اســتان 

اســت که طی آن 780 اخطــار و تذکر به مراکز 

داده شــد و 9 مشــترک پرمصرف تجــاری نیز 

کــه به هشــدارها توجه نکردند بــا هماهنگی 

مراجع قضایی قطع شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

همــدان عنوان کرد: اســتفاده از ظرفیت ائمه 

جمعه و جماعات، اطالع رسانی از طریق صدا 

و سیما، رســانه ها، شــبکه های مجازی، ارسال 

پیامــک بــرای مدیران و مــردم بــرای رعایت 

الگــوی مصرف برنامه ریزی شــده و به صورت 

مستمر انجام می شود.

وی ایجــاد تعامــل بــا 250 رابط انــرژی در 

ادارات اســتان و ارســال پیامک رعایت الگوی 

مصــرف، هماهنگــی بــا 3 صنعــت بــاالی 3 

مــگاوات اســتان بــرای کاهــش 60 درصدی 

دیمانــد مصرفــی را از دیگــر اقدامــات ایــن 

شرکت برشمرد.

جمشــیدی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه 

ســال جاری پیک روز 8 درصد و پیک شــب 6 

درصد رشد داشــت، ابراز داشــت:  در خرداد 

ماه با همراهی مشــترکین و مدیریت مصرف 

این رشد به 1.3 درصد رسیده است.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از 

کشــف 91 مزرعه رمز ارز غیرمجاز با وجود یک 

هــزار و 861 ماینر در اســتان خبر داد و گفت: 

ایــن تعداد حدود 3.4 مــگاوات مصرف برق 

داشتند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان تصریح کرد: از ابتدای ســال جاری 25 

مزرعه بــا 251 دســتگاه ماینــر و مصرف 512 

مگاوات انرژی کشف و ضبط و تحویل مراجع 

قضایی شده است.

وی یادآور شــد: افرادی که محل ماینرهای 

غیرمجاز را به شــرکت اطالع رسانی کنند تا 10 

میلیون تومان پاداش دریافت می کنند.

جمشــیدی با اشــاره به تلفات برق استان 

نیز بیان داشــت: در حال حاضــر با اقدامات 

خوبی کــه در حــوزه فنــی و غیر فنــی صورت 

گرفته، تلفــات اســتان از 10.18 درصد به 9.7 

درصد رسیده است.

وی گفــت: جمــع آوری برق هــای غیرمجاز، 

تعویض 15 هزار لوازم اندازه گیری مشترکین، 

مصرفی،  قبــوض  و  قرائت  روش هــای  اصالح 

اصــالح اتصــاالت سســت در شــبکه و کابلی 

کــردن آنهــا و... نیــز از جمله اقدامــات انجام 

شده در حوزه کاهش تلفات است.

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 

استان همدان یادآور شــد: در زمینه استفاده 

از  نیروگاه های خورشــیدی نیز درحال حاضر 

6 نیــروگاه 7 مگاواتــی و یــک نیــروگاه یــک 

مگاواتــی در اســتان فعال اســت و همدان با 

280 روز آفتابی شرایط ایده آلی برای استفاده 

از این انرژی خدادادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: چهار نیروگاه مقیاس 

کوچک نیز در مجموع بــا ظرفیت 18 مگاوات 

در همدان فعال اســت که با تمام ظرفیت به 

پیک بار استان و کشور کمک می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

عقد تفاهمنامه مدیریت مصرف
با بیش از 10200 مشترک همدانی 


