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مدیر امور برق همدان یک خبر داد

 برگزاری رزمایش سراسری پایش مدیریت مصرف 
برق با همکاری بسیج در امور یک برق همدان

5

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

 افتتاح و کلنگ زنی 13 پروژه عمرانی
7به مناسبت هفته دولت در رزن

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد 

جمع آوری 452 دستگاه ماینر غیرمجاز
16در استان همدان 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد

افتتاح 131 پروژه برق 
3در استان همدان

توزیع نیروی برق استان همدان
ت 

شرک

کسب رتبه برتر
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

در جشنواره شهید رجایی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان همدان خبر داد

تبدیل 100 کیلومتر 
شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار در همدان
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان همدان خبر داد

اجرای رزمایش طرح 
شهید »عباسپور«

با حضور 76 اکیپ 
6عملیاتی برق در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان خبر داد

قطع برق 958 مشترک 
پرمصرف طی بازدید 

اکیپ های برق استان همدان
4



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

مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق 
استان همدان فرا رسیدن روز خبرنگار را به 
مجاهدان و تالشــگران این عرصه تبریک 

گفت.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت 
همــدان،  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع 
شرکت  مدیرعامل  جمشــیدی  شــیرزاد 
طی  همدان  اســتان  برق  نیــروی  توزیع 
پیامی فرا رســیدن روز خبرنگار را تبریک 

. گفت
متن پیام به شرح ذیل است:

با سالم
شــهادت  ســالروز  مــاه،  مــرداد   17
فرصتی  صارمــی«  »محمــود  مظلومانــه 
کوشــش های  پاسداشــت  بــرای  اســت 
صادقانه خبرنگارانی که برای دسترســی، 
تولیــد، توزیع و انتشــار اطالعــات از هیچ 

کوششی دریغ نمی ورزند.
خبرنــگاران چشــمان بینــا و وجــدان 
هوشــیار جامعــه هســتند کــه همچــون 
دیده بانانــی امین و امانــت دار مجدانه و 
متعهدانه در پی افراشــتن پرچم آگاهی و 

روشنگری هستند.
بی شــک نقش خبرنــگاران در انتشــار 
و بیــان واقعیــات و اخبار حقیقی بســیار 
مهــم و حیاتی اســت و رســالت آنــان در 
روشنی بخشــی به افکار عمومی، ســالمت 
جامعــه و اعتالی کشــور عزیزمان بســیار 

خطیر و تعیین کننده است.
تمامــی  بــه  را  روز  ایــن  اینجانــب 
مجاهدان بی ادعا و تالشگران این عرصه 
تبریک و تهنیت عرض نموده از زحمات و 
تالش های ماندگار شما در تحقق اهداف 
و پیشبرد برنامه های این شرکت تقدیر و 
تشکر می نمایم و توفیق روز افزون شما را 

از خداوند متعال خواستارم.

جمشیدی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

سخن سردبیر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از تبدیل 100 کیلومتر شــبکه ســیمی به 

کابل خودنگهدار در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شــیرزاد جمشــیدی با بیان 
اینکــه یکــی از اولویت هــای شــرکت جمــع آوری 
برق های مجاز و صیانت از شــبکه های برق است، 
اظهار داشــت: طبق برنامه ریزی انجام شــده در 
ســال 1400، 500 کیلومتــر از شــبکه های ســیمی 

استان تبدیل به کابل خودنگهدار می شود.
وی افــزود: در ایــن راســتا ســهمیه واحدهای 
اجرایی تابعــه با توجــه موقعیــت جغرافیایی و 
حجم شبکه های موجود سهمیه بندی شده است 
که تاکنون حدود 100 کیلومتر شــبکه ســیمی در 
اســتان همدان به کابل خودنگهدار تبدیل شده 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: از میــزان 500 کیلومتر، 83 
کیلومتر در شهرســتان همــدان، 141 کیلومتر در 
مالیــر، 50 کیلومتــر در نهاونــد، 30 کیلومتــر در 
کبودراهنــگ، 45 کیلومتر در بهار، 40 کیلومتر در 
تویسرکان، 40 کیلومتر در اســدآباد، 20 کیلومتر 
در رزن، 24 کیلومتــر در فامنین و 27 کیلومتر در 

شهرستان درگزین اجرایی می شود.
وی ادامــه داد: بــا توجه به اجنــاس مورد نیاز 
تهیــه شــده و تحویــل 293 پایــه  و 100 کیلومتر 

کابل خودنگهدار بــا اعتبار 200 میلیــارد ریال به 
واحدهای تابعه کار در حال انجام است.

جمشــیدی تصریح کرد: همچنین در راســتای 
توســعه شــبکه ها و برق رســانی بــه متقاضیــان 
روستایی 30 کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث 

شده است.
وی یادآور شــد: در راســتای افزایــش ضریب 
پایداری شــبکه های روســتایی نیز تفاهمنامه ای 
از محــل اعتبارات بنــد »ج« تبصــره 6 و بند »ز« 
تبصره 15 بــه مبلغ 350 میلیارد ریال با شــرکت 

توانیر منعقد شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیان اینکه از 4 کیلومتر شــبکه فشــار 
متوسط روســتایی تاکنون 1.5 کیلومتر آن جابجا 
شده است، گفت: همچنین بر اساس ساماندهی 
و بازگشــایی معابــر روســتایی برای 220 روســتا 
معــادل یک هزار و 800 اصله پایه نصب و جابجا 

می شود.
و  بهینه ســازی  راســتای  در  داد:  ادامــه  وی 
کاهش تلفات شــبکه های روستایی 125 کیلومتر 
از شــبکه های فشــار ضعیف به کابل خودنگهدار 
تبدیل می شود که تاکنون 35 کیلومتر آن تبدیل 

شده است.
جمشــیدی بــا بیــان اینکه بــرای رفــع ضعف 
ولتاژ مناطق روســتایی استان تاکنون 10 دستگاه 
ترانســفورماتور نصب شــده اســت، ابراز داشت: 

تا پایان امســال دو روســتای بی برق اســتان نیز 
بــرق دار می شــود که عملیــات اجرایی روســتای 
دولت آبــاد از توابع کبودراهنگ به پایان رســیده 
و روســتای انجالس از توابع همــدان به میزان 30 

درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی بــرق اظهار 
داشــت: از مزایای تبدیل ســیم مســی بــه کابل 
خودنگهــدار می توان به مــواردی همچون ارتقاء 
مبلمان شــهری، جمع آوری برق هــای غیر مجاز و 
عدم امکان سرقت انرژی از شبکه، کمک به محیط 
زیســت و درختان و پایداری شــبکه در مواقع باد 

وطوفان اشاره کرد.

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
در جشنواره شهید رجایی

شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همدان در 
بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان 

همدان موفق به کسب رتبه برتر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیــروی برق اســتان همدان، بیســت و چهارمین 
جشنواره شــهید رجایی در شاخص های عمومی 
و اختصاصی در اســتان همدان برگزار شــد و این 
شــرکت در فرایند ارزیابی موفق به کســب عنوان 
دســتگاه برتر در اجــرای مجموع شــاخص های 
عمومــی و اختصاصــی بیــن کلیه دســتگاه های 

شرکت کننده شد.
در این راســتا طی مراســمی با حضــور فرهاد 
فرزانه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
همدان با اهــدای لوحی از مهندس جمشــیدی، 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 

همدان تقدیر شد.
در بخشی از متن این لوح آمده است:

»بــا عنایت بــه برگــزاری بیســت و چهارمین 
جشنواره شهید رجایی در سال 1399 بدینوسیله 
از جنابعالــی و کلیه همــکاران در آمن مجموعه 

محتــرم کــه در پایــان اجــرای دور دوم برنامــه 
اصــالح نظــام اداری از طریق اجــرای وظایف و 
مأموریت هــای محولــه مجدانه تــالش به عمل 
آورده و عنوان دســتگاه برتــر در اجرای مجموع 
شــاخص های عمومــی و اختصاصی بیــن کلیه 
دســتگاه های شــرکت کننده در فرایند ارزیابی را 

کسب نموده اید، قدردانی به عمل می آید.«

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 100 کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در همدان

2
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
از افتتــاح 131 پروژه بــرق با 60 میلیــارد و 466 
میلیون تومان اعتبار طی هفته دولت در استان 

همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
در  جمشــیدی  شــیرزاد  همــدان،  اســتان  بــرق 
نشســت خبری با اصحاب رســانه ضمن تبریک 
هفته دولــت، با تشــریح دالیل قطعــی برق در 
استان طی هفته های گذشته اظهار کرد: امسال 
بــه دلیل کاهــش بارندگی ها و افزایش شــدید 
دمــا ناترازی بیــن تولید و مصرف بــه میزان 13 
هــزار مگاواتی به وجــود آمد که موجــب اعمال 

برنامه اضطرار بار و خاموشی ها شد.
وی با بیان اینکه ســهمیه در نظر گرفته شــده 
برای اســتان 580 تــا 630 مگاوات بــود، عنوان 
کرد: اوج مصــرف برق در اســتان 768 مگاوات 
بود کــه در بدترین حالت 180 تا 190 خاموشــی 
داشــتیم و یــا از طریــق مدیریــت مصــرف آن را 

جبران می کردیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
بــا اشــاره بــه اینکــه از اواخــر اردیبهشــت مــاه 
ناترازی در تولید برق کشــور و اســتان به وجود 
آمد، گفت: در شــرایط کرونایی به دلیل شرایط 
حاد هیچ گاه برنامه قطعی بــرای مراکز درمانی 
نداشتیم و همچنین برق بیمارستان ها و مخازن 
آب را به دلیل آن که مراکز حساسی هستند قطع 

نکردیم.
وی با اشاره به افتتاح 131 پروژه برق طی هفته 
دولت در اســتان همدان بیان کرد: این پروژه ها 
بــا 60 میلیــارد و 466 میلیون تومــان اعتبار به 

بهره برداری می رسد.
جمشــیدی با بیان اینکه 13 پروژه در همدان، 

بــه  نهاونــد  در  پــروژه   21 و  مالیــر  در  پــروژه   10
بهره برداری می رســد، گفت: 12 پروژه در رزن، 15 
پــروژه در درگزین، هفــت پروژه در تویســرکان، 
هشت پروژه در اسدآباد، هفت پروژه در بهار، 25 
پــروژه در کبودراهنگ و 9 پروژه نیز در فامنین به 

بهره برداری می رسد.
وی با بیــان اینکه 56 پروژه بــا 36 میلیارد و 
800 میلیون تومان نیز آماده کلنگ زنی هســتند 
و عملیــات اجرایــی آنهــا آغاز می شــود، تصریح 
کــرد: طرح های عمرانی بــه ارزش 16.5 میلیارد 
تومان در ســطح اســتان همدان در دســت اجرا 
اســت که در مجموع حــدود 77 میلیارد تومان 
پروژه برق رســانی در اســتان اجرا شــده و آماده 

بهره برداری است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
از آغــاز عملیــات اجرایی برق دار کردن روســتای 
انجالس خبــر داد و بیان کرد: چهــار پروژه کالن 
شــامل احــداث خروجــی پســت 63 کیلوولت 
کرفــس -درگزین با یک میلیــارد و 500 میلیون 
تومان اعتبار، احداث خروجی های پست مالیر 4 
با 600 میلیون تومان، پســت رزن با یک میلیارد 
و 800 میلیون تومان و برق دار شــدن روســتای 

شهرســتان  دولت آبــاد 
 5 اعتبــار  بــا  کبودراهنــگ 

میلیارد تومان نیز طی هفته 
دولت افتتاح می شود.

وی با اشــاره به اقدامات انجام 
شده از کشــف 71 مرکز استخراج 

جمع آوری  و  غیرمجــاز  ارز  رمــز 
ســال  ابتــدای  از  ماینــر   424

اضافه  و  داد  خبر  تاکنون 
طــرح  ابتــدای  از  کــرد: 

جمــع آوری رمز ارز در اســتان 137 مرکز کشــف و 
2 هزار و 134 ماینــر که 4 مگاوات برق را به خود 

اختصاص داده بودند جمع آوری شده است.
جمشــیدی با بیــان اینکه در ســال جاری یک 
هــزار و 429 انشــعاب برق غیر مجــاز جمع آوری 
شــده اســت، تاکیــد کــرد: بــا جمــع آوری ایــن 
انشــعاب ها، توانســتیم 5 میلیــون و 893 کیلو 
وات ســاعت انرژی به شــبکه برگردانیم و از 828 
میلیون تومان خســارت که به شــبکه وارد شده 
بود تاکنــون 700 میلیــون تومــان آن را بازپس 

بگیریم.
وی در خصــوص وصــول مطالبــات شــرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان همــدان با اشــاره به 
ســال  طلــب  اینکــه 
گذشــته این شرکت 
 98 مشــترکین  از 

میلیارد تومان بود، عنوان کرد: در ســال گذشته 
وصول مطالبات 103 درصد بــود که 100 درصد 
مطالبات و ســه درصد معوقات وصول شــد اما 
امســال وصول مطالبات به 85 درصد رسیده و 
بدهی مشــترکان به شــرکت 116 میلیارد تومان 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
از تعویــض 14 هــزار و 500 کنتور تــک فاز عادی 
و 500 کنتور ســه فاز دیماندی خبر داد و عنوان 
کــرد: 203 کیلومتر از شــبکه های ســیمی نیز به 

کابل خودنگهدار تبدیل شده اند.
وی بــا بیان اینکه در ســال گذشــته 16هزار و 
540 انشعاب با 122 مگاوات فروخته شد، گفت: 
در ســال جاری نیز تاکنون 5 هزار و 227 اشتراک 

فروخته شده است.
جمشیدی با اشاره به فعال بودن 56 نیروگاه 
خورشــیدی خانگی ادامه داد: استان همدان در 
بیــن شــرکت های توزیع در بخــش نیروگاه های 
خورشــیدی رتبه نخســت را دارد که دلیل اصلی 
آن دمای خوب و تابش نور مناســب در اســتان 

است.
وی با اشــاره بــه نصب 2 هــزار و 884 چراغ 
روشــنایی در معابر با هزینــه 4 میلیارد تومان 
طی ســال گذشته در اســتان همدان بیان کرد: 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارائه 
خدمات غیرحضوری رتبه چهارم کشوری را کسب 

کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان خبر داد

افتتاح 131 پروژه برق 
در استان همدان
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مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به تشکیل اکیپ بازرسی و بازدید 
و کنترل مصــرف ادارات، بانک هــا، مراکز تجاری و 
نمای ساختمان ها گفت: در این راستا در مجموع 
9117 مورد تذکر داده شــده و 958 انشــعاب برق 

پرمصرف قطع شده است. 
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شــیرزاد جمشیدی در بازدید 
دادســتان همــدان از مرکــز دیســپاچینگ و امور 
فوریت های برق شرکت توزیع برق استان همدان 
اظهار داشــت: با توجه به افزایــش دمای هوا که 
منجر به افزایش بی ســابقه مصرف برق در کشور 
شــده اســت، برنامه مدیریت اضطــراری بار طبق 
برنامه تعیین شــده از طریق دیســپاچینگ ملی 

کشور در حال انجام است.
وی بــا بیان اینکه ســهمیه پیک بــار مصرفی به 
صورت روزانه از ســوی مدیریت بار شــبکه کشور با 
توجــه به ظرفیــت تولید برق و مصرف کشــور به 
شرکت های توزیع اعالم می شــود، افزود: حداکثر 
میزان ســهمیه اعالم شده اســتان همدان تاکنون 
660 مــگاوات و حداقل 600 مــگاوات بوده و این 
در حالی اســت کــه حداکثر پیک روز اســتان 752 

مگاوات و حداکثر پیک شب 760 مگاوات است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
بــرای  آمادگــی  میــزان  کــرد:  تصریــح  همــدان 
خاموشی ها از طریق دیسپاچینگ ملی به نسبت 
میزان بار هر اســتان اعالم می شــود که در صورت 
عدم تمکین شــرکت های توزیــع و اعمال به موقع 
مدیریت بار، توســط شــرکت های برق  منطقه ای 
مدیریت بار به صورت اضطــراری و از طریق قطع 
پســت های 63 کیلوولــت و بدون برنامــه انجام 

می گیرد.
وی ادامه داد: از طرفی نیز در صورت عدم رعایت 
سقف پیک کشــور توسط هر شــرکت، موازنه بین 
تولید و مصرف برهم می خورد و این عمل منجر به 
افت فرکانس می شــود که مدیریت بار شبکه برای 
جلوگیری از فروپاشی شبکه اقدام به نصب تعدادی 
رله فرکانسی در پست های 63 کیلوولت کرده که 
در صورت افت فرکانس، بــه صورت خودکار عمل 

کرده و پست را از مدار خارج می کند.
جمشــیدی با بیان اینکــه با توجــه به کاهش 
بارندگــی بیش از 3 هــزار مگاوات تولیــد نیروگاه 
برق آبی را از دســت داده ایم، گفت: بــرای برقراری 
توازن بین تولید و مصــرف باید مدیریت مصرف 

انجام شود.
وی با اشــاره به اجرای برنامه مدیریت اضطرار 
بــار از 7 خــرداد ماه ســال جــاری اظهار داشــت: 
برنامــه  خصــوص  در  گســترده  اطالع رســانی 
خاموشی ها، راهکارهای مدیریت مصرف و جلب 
مشــارکت و همراهــی مــردم از راه هــای مختلف 

ارتباطی صورت گرفته است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به اقدامات حوزه روابط عمومی 
افــزود: پخش 2 هــزار و 286 دقیقه برنامه متنوع 
معادل 137 هزار و 160 ثانیه از صدا و سیمای مرکز 
همدان، حضــور در برنامه های خبــری 201 دقیقه 
معــادل 12 هــزار و 60 ثانیه برای اطالع رســانی و 
تنویر افکار عمومی و پخش 50 نوبت نشان آگهی، 
19 هزار ثانیه تیزر تلویزیونی و 10 هزار و 288 ثانیه 

آگهی رادیویــی در بخش پیــام بازرگانــی از جمله 
اقدامات بوده است.

و  اینفوگراف هــا  انتشــار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مصرف  مدیریــت  تولیــدی  موشــن گرافیک های 
و اعــالم برنامه های خاموشــی در فضــای مجازی 
عنوان کرد: اطالع رســانی خاموشــی ها با ارســال 
انبوه پیامک به میزان 5 میلیون و 820 هزار پیامک 
برای مشترکین و مدیران کل استان ها نیز از دیگر 

فعالیت ها بوده است.
جمشیدی اطالع رســانی خاموشی ها و انتشار 
آن در فضای مجازی و ســایت شــرکت، درج آگهی 
مدیریــت مصــرف در نشــریات، درج تبلیغــات 

مدیریت مصرف در 100 ایستگاه  اتوبوس و... را نیز 
از اقدامات دفتر روابط عمومی برشمرد.

وی در ادامه با اشــاره به اقدامات صورت گرفته 
در خصــوص برخورد بــا رمزارزها اظهار داشــت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنــون 66 مزرعه با تعداد 
398 ماینر با توان 836 کیلووات در استان کشف 

شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به برگزاری ســه مانور سراسری و 
کشوری ابراز داشت: در اجرای این مانورها نیز 34 

مزرعه رمزارز در استان کشف شد.
وی با اشاره به برخورد شرکت توزیع با برق های 
غیرمجاز عنوان کرد: در سال جاری یک هزار و 615 
انشــعاب غیرمجاز با میزان مصــرف 6.9 مگاوات 

جمع آوری شده است.
جمشــیدی یــادآور شــد: در حــوزه مدیریــت 

مصرف برای کاهش خاموشی ها، 12 صنعت بزرگ 
مدیریــت بار شــدند و قــدرت آنهــا را 161 مگاوات 
کاهش دادیم و ســه صنعــت باالی ســه مگاوات 
اســتان نیز به میــزان 5.8 مگاوات قــدرت خود را 

کاهش داده اند.
وی تشــکیل اکیــپ بازرســی و بازدیــد و کنترل 
مصرف ادارات و بانک ها را از دیگر اقدامات عنوان 
کرد و افزود: 2 هزار و 462 اداره و بانک بازدید شده 
که یک هزار و 411 مورد الگوی مصرف را رعایت کرده 
بودند، یک هــزار و 52 مورد تذکر کتبی و شــفاهی 

دریافت کردند و 109 مورد منجر به قطع شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 

همدان تصریح کــرد: 17 هــزار و 443 مورد مرکز 
تجاری نیز بازدید شد که نتیجه آن 7 هزار و 8 مورد 

تذکر و 611 مورد قطع برق بود.
وی افــزود: بازدید از نمای ســاختمان ها نیز 2 
هزار و 733 مورد بازدید صــورت گرفته که نتیجه 
آن یک هزار و 112 مورد تذکر و 238 مورد قطع شد.
جمشیدی با اشاره به ارائه خدمات غیرحضوری 
گفت: 26 خدمت شــرکت به صــورت غیرحضوری 
ارائه می شود که در این زمینه شرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان دارای رتبه 4 کشــور اســت 
و در حــال حاضــر 58 هزار مشــترک مــا از طریق 

اپلیکیشن »برق من« خدمات دریافت می کنند. 
وی با بیان اینکه برای جلب مشارکت مشترکین 
صنایع، ادارات و کشاورزی نیز برنامه های تشویقی 
اجــرا می شــود، از جلب مشــارکت 10 هــزار و 290 
مشترک در برنامه های پاســخگویی بار افزود: در 

بخــش کشــاورزی 84.3 مــگاوات، صنعتی 31.8 
مگاوات، عمومــی و اداری 5.8 مــگاوات، تجاری و 
 CNG ســایر مصارف 0.8 مگاوات و ایســتگاه های
2.1 مــگاوات و در بخــش اســتفاده از مولدهــای 
خودتأمیــن 6.4 مــگاوات مشــارکت و کاهــش 
مصرف صورت گرفته که در مجموع 131.3 مگاوات 

از طریق این برنامه ها کاهش دیماند داشته ایم.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: تعطیلی روزهای پنجشــنبه 
و آغــاز بــکار ادارات یک ســاعت زودتــر، 14 تا 18 

مگاوات بار استان را کاهش داد و موثر بود.
* مصارف غیر ضرور و پر مصرف مدیریت شود

دادستان عمومی و انقالب همدان نیز در ادامه 
ضمــن تقدیر از زحمات شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان در خدمات رســانی به مردم اظهار 
داشــت: اگر برق را از مردم بگیریم زندگی را از مردم 

گرفته ایم چراکه زندگی امروز به برق وابسته است.
حســن خانجانی با بیان اینکه اقدامات خوبی 
در حــوزه مدیریت مصــرف صورت گرفته اســت، 
گفت: وظیفه و مســئولیتی که ما داریم این است 
که پیگیر حقوق عامه مردم باشیم. وی با تأکید بر 
برخــورد با رمزارزها و برق هــای غیرمجاز گفت: ما 
آمادگــی هر گونه همکاری با شــرکت توزیع نیروی 

برق استان را در این زمینه داریم.
دادســتان عمومی و انقالب همــدان گفت: در 
صورت ضرورت مدیریت بار و اعمال خاموشی نیز 
باید طبق برنامه مشــخص و ســاعات اعالم شده 

عمل شود تا به مردم کمترین خسارت وارد شود.
وی ابراز داشت: باید تمام مصارف غیرضروری 
ماننــد ســردرب ادارات و مراکز تجاری، روشــنایی 
نماهای ساختمانی و... شناسایی شده و مدیریت 

مصرف صورت گیرد.
خانجانــی با تأکیــد بر برخــورد با مشــترکین 
پرمصرف تصریح کرد: بســیاری از ادارات ما دیزل 
ژنراتور دارند که بایــد از این ظرفیت ها و امکانات 

آنها استفاده شود.
وی مدیریــت مصــرف را امری مهــم و ضروری 
دانســت و گفت: مصارف غیر ضــرور و پر مصرف 
بایــد مدیریت شــود، اگر مدیریت انجام شــود ما 
به خاموشــی ناخواسته نمی رســیم بنابراین همه 
نیروهــا بایــد میدانــی کار کننــد و پرمصرف ها را 

شناسایی کرده و به سراغ آنها بروند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

کیپ های برق استان همدان قطع برق 958 مشترک پرمصرف طی بازدید ا
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مدیر امور یک بــرق همدان از برگزاری رزمایش سراســری پایش و رصد 

مدیریــت مصــرف برق با همکاری بســیج در حــوزه امور یک بــرق همدان 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی امور بــرق همدان یک، ذبیح اله عواطف فاضلی 

اظهار داشــت: رزمایش سراســری پایش و رصد مدیریت مصرف با همکاری 

بسیج در راســتای کاهش مصرف و صرفه جویی انرژی برق توسط ارگان های 

دولتی و خدمات رســان و جلوگیری از قطع برق مشترکین خانگی، صنعتی و 

کشاورزی برگزار شد.

وی بیان کرد: در راســتای اجــرای این مانور برگزاری جلســه هماهنگی با 

فرمانــداری و اعــالم آمادگی بــه ادارات در خصوص اســتفاده از مولد در روز 

رزمایش از ســاعت 11 تا 13، تهیه لیســت ادارات دارای مولد برای قطع برق، 

هماهنگی با بسیج شهرستان و... نیز انجام شد.

مدیــر امور یــک برق همــدان تصریح کرد: در ایــن راســتا 42 اداره دارای 

مولد نیز شناسایی و برق 11 اداره دارای مولد اضطراری قطع شد و 250 مرکز 

تجاری پرمصرف شناسایی شد که از 190 مورد بازدید به عمل آمد و 85 مورد 

اخطار صادر و 20 مورد قطع شد.

مدیر توزیع برق شهرســتان بهار به مناســبت 

دهه نورانی امامت و والیت با امام جمعه شــهر 

اللجین و مهاجران دیدار و گفتگو کرد.

بــرق  توزیــع  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

شهرســتان بهار، مازیار باللی مقدم به مناســبت 

دهه نورانــی امامــت و والیت در دیــدار با امام 

جمعه شــهر اللجیــن و مهاجران ضمــن تبریک 

اعیاد ســعید اظهار داشــت: افتخار ما پذیرفتن 

والیت اهل بیت)ع( است و سرآغاز این پذیرش 

عید سعید غدیر است.

خصــوص  در  توضیحاتــی  ادامــه  در  وی 

مدیریــت اضطــراری بار و قطع بــرق ارائه کرد و 

گفت: از ائمه جمعه هر دو شــهر می خواهیم در 

تبیین چرایی مدیریــت اضطرار بار و علت قطع 

برق در نمازهای جمعه روشــنگری کرده و مردم 

را به مدیریت مصرف برق تشویق کنند.

مدیر توزیع برق شهرستان بهار با بیان اینکه 

اکثر مشــترکان برق متاســفانه در مصرف بهینه 

بــرق کوشــا نیســتند، گفــت: بهتریــن راه برای 

از قطع بــرق رعایت الگــوی مصرف  جلوگیــری 

و عدم اســتفاده از لوازم پر مصــرف در پیک بار 

است.

وی گفت: اگر در ســاعات 12 تا 18 از وســایل 

در  گازی  کولــر  از  و  ُکنــد  دور  در  سرمایشــی 

ماشــین  اتــو،  از  و  شــود  اســتفاده  درجــه   26

لباسشــویی، ظرفشــویی و... در ایــن ســاعات 

استفاده نشــود احتمال قطع برق بسیار پایین 

بود. خواهد 

باللــی مقدم عنــوان کرد: مدیریــت اضطرار 

بــرق از ســوی دیســپاچینگ ملــی برنامه ریزی 

شــده و طبــق برنامه ریــزی صــورت گرفتــه در 

صــورت کمبــود بار طبــق جدول هــای موجود 

که در اختیــار مردم اســت مدیریت بــار اعمال 

شد. خواهد 

وی در پایان ضمن تقدیر از ســعه صدر مردم 

و صبــوری آنها گفــت: امید اســت از نیمه مرداد 

مــاه بــا مدیریت مصــرف برق شــاهد وضعیت 

بهتری در میزان تولید و مصرف برق باشیم.

مدیر امور برق همدان یک خبر داد

 برگزاری رزمایش سراسری پایش مدیریت مصرف برق
با همکاری بسیج در امور یک برق همدان

معرفی کارکنان نمونه 
شرکت توزیع برق استان همدان

اپراتور نمونه 

جناب آقای
مهدی حیدری

از توزیع برق شهرستان بهار

تقدیرها

مهندس شیرزاد جمشیدی، 
مدیر عامل شرکت توزیع برق 

استان همدان:
آقای علی حیدری تفرشی، مدیر اجرایی 
شــرکت های  کارفرمایــی  صنفــی  انجمــن 
توزیع نیروی برق کشــور به پــاس همکاری 

صمیمانه.
خانم ربیعه علی محمدی، مدیرکل دفتر 
زنــان و خانواده اســتانداری همــدان برای 
همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی حضوری 
مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی 
با عنوان مدیریت مصــرف بهینه به منظور 

اشاعه فرهنگ صرفه جویی.
آقای احسان قنبری، فرماندار شهرستان 
بهار بــه پاس تالش هــای ارزنــده و تعامل 
سازنده در راســتای خدمت رسانی به مردم 

فهیم شهرستان بهار.
فرمانــدار  مهــدوی،  حجت الــه  آقــای 
شهرســتان کبودراهنــگ بــرای زحمــات و 
تالش های مجدانه در راســتای اجرای پروژه  
برق رســانی به روستاهای زیر بیست خانوار 

این شهرستان.

مازیار باللی مقدم، مدیر توزیع 
برق شهرستان بهار:

آقای احسان قنبری، فرماندار شهرستان 
بهار بــه پاس تالش هــای ارزنــده و تعامل 
سازنده در راســتای خدمت رسانی به مردم 

فهیم شهرستان بهار.

دیدار مدیر توزیع برق بهار با امام جمعه شهر اللجین و مهاجران

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.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان از اجرای رزمایش طرح شهید  »عباسپور« 
در راســتای پایش و رصد مدیریــت مصرف برق 
بــا حضــور 76 اکیپ عملیاتــی برق بــا همکاری 

نیروهای بسیجی در همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی در آیین 
رصــد  و  پایــش  سراســری  رزمایــش  افتتاحیــه 
مدیریت مصرف برق با محوریت مصارف ادارات، 
صنوف، کسبه و جلب مشارکت مشترکان خانگی 
)طرح شــهید عباســپور( که به صــورت همزمان 
در سراســر کشــور برگزار شــد، اظهار داشت: این 
رزمایــش با حضــور 155 نفر از نیروهــا در قالب 
76 اکیپ عملیاتی همراه با 62 دستگاه خوردو از 
شرکت توزیع و 63 نفر از نیروهای بسیجی همراه 
با 14 دستگاه خودرو در استان همدان برگزار شد.
وی با بیان اینکه طی ایــن رزمایش 156 اداره 
کل و اداره شهرســتانی بــا عــدم رعایــت الگــوی 
کاهش 50 درصدی مــورد ارزیابی قرار می گیرند، 
گفت: همچنیــن 345 مرکز تجاری پر مصرف نیز 
توسط اکیپ های مشخص شده مورد ارزیابی قرار 

می گیرند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکه در ایــن رزمایش برق 54 
اداره در استان همدان از ساعت 11 تا 13 قطع شد 
تا از ژنراتور اضطراری خود اســتفاده کنند، عنوان 
کرد: پیش بینی می شود در این رزمایش حدود 4 

مگاوات را مدیریت بار و مصرف کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هماهنگی هــای الزم 
بــرای اجرای مانــور با بســیج، ســپاه، فرمانداری 
و اســتانداری انجــام شــده اســت، مطــرح کرد: 
اختیــار  در  و  شــده  نوشــته  رزمایــش  ســناریوی 

واحدهای اجرایی گذاشته شده است.
جمشیدی در خصوص اقدامات انجام شده در 
زمان پیک مصرف برق اظهار داشــت: از تاریخ 28 
اردیبهشــت تا 5 مرداد ماه سال جاری در استان 
همــدان تعداد 64 مزرعه بیــت کوین با مجموع 
395 ماینر کشــف شده  اســت که توانستیم یک 

مگاوات صرفه جویی کنیم.
وی ادامــه داد: از ابتدای طرح پیک بار تاکنون 
یک هزار و 938 بازدید از ادارات انجام شده است 
کــه 814 مورد منجــر به اخطــار کتبــی و برق 81 
اداره و بانک پرمصرف کــه رعایت الگوی مصرف 
را نداشتند، قطع شــده تا مدیریت مصرف انجام 

دهند و این روند تا پایان پیک امسال ادامه دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان ابــراز داشــت: بازدیــد از 12 هــزار و 319 
مرکــز تجــاری نیــز از دیگــر اقدامات اســت که 4 
هــزار و 873 مــورد منجر به اخطار کتبی شــده و 
با هماهنگی با دادستانی اســتان توانستیم برق 

375 مورد از مراکز پر مصرف را قطع کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه از یــک هــزار و 293 نمای 
ســاختمان، تابلــو ســر درب مغازه هــا و ادارات 
نیز بازدید شــده اســت، گفت: از این تعداد 529 
اخطــار کتبی دریافت کردند و برق 154 مورد آنها 

قطع شد.
جمشــیدی با بیان اینکه سهمیه انرژی مصرفی 
استان همدان اکنون 605 مگاوات است، گفت: در 
حال حاضر 753 مگاوات مصرف اســتان است که 
با توجه به افزایش مصرف از میزان سهمیه تعیین 
شــده باید حــدود 150 مــگاوات مدیریت مصرف 
داشته باشیم در غیر این صورت خاموشی به استان 

توسط دیسپاچینگ ملی اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک هزار و 931 المپ روشنایی 
بین شهری با میانگین 140 وات و 45هزار و 664 
المــپ روشــنایی معابــر بیــن شــهرها را کاهش 
داده ایــم، ابراز داشــت: در یــک ماه گذشــته در 
مجموع یک هزار و 40 دستگاه کنتور غیر مستقیم 
هوشــمند فهام برای مشــترکین پرمصرف نصب 
شــده که از مرکــز پایش کنترل کنیــم و به محض 
اینکه مصرف آنها باال رود اخطار داده می شــود و 
در صورتی که اقدامی برای کاهش مصرف نکنند 

برای قطع برق اقدام می کنیم.
جمشــیدی با بیــان اینکــه بــا 10 هــزار و 209 
تفاهــم  اداری  و  صنعتــی  کشــاورزی،  مشــترک 

کرده ایم که به میــزان 220 مگاوات با ما همکاری 
کنند، عنوان کــرد: بر اســاس تفاهمنامه منعقد 
شــده بین شــرکت توزیع و مراکز صنعتی و اداری 
که مولد تامین دارند از ساعت 11 تا 18 حدود 24 

مگاوات با ما همکاری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه ســه صنعت باالی 3 مگاوات 
داریم که با شــرکت توزیع تفاهمنامه بسته اند که 
مصرف خود را 50 درصد کاهش دهند، گفت: 12 
صنعت فوالد و ســیمان در حوزه بــرق منطقه ای 

باختر 80 درصد کاهش مصرف داشته اند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در خصــوص فرهنگ ســازی مدیریــت 
مصرف در اســتان گفت: برنامه هــای متنوعی در 
این زمینه انجام شده است و به تعداد 5 میلیون 
و 820 هزار پیامک بــرای رعایت الگوی مصرف به 

مشترکین ارسال شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در ســطح اســتان تعداد 
مشــترکین پرمصــرف خانگی ما حــدود 30 هزار 
مشترک است، گفت: برای همه آنها پیامک اخطار 
ارســال شــده اســت که اگر توجه نکنند از طریق 
مراجــع قضایی مجبور به قطع بــرق برخی از آنها 

هستیم.
جمشیدی مطرح کرد: خوشبختانه با تعطیلی 
روزهــای پنجشــنبه و شــروع زودتر یک ســاعت 
ادارات حدود 18 مگاوات صرفه جویی شده که در 
الیه های دیگر مصرف شد و خاموشی ها را در حد 

قابل قبولی کاهش داد.
وی با بیان اینکه همکاری صنایع اســتان جای 
تقدیر دارد، گفــت: صنایع به تفاهم نامه ها عمل 
می کنند و در این زمینه با ما همکاری خوبی دارند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همــدان گفــت: برنامه هــای خاموشــی در حال 
حاضر از طریق دیسپاچینگ ملی اعمال می شود 
و ما باید مدیریت مصرف کنیم که با اطالع رسانی 
در صدا و سیما، فضای مجازی و ... تالش کردیم تا 

به مشترکین آگاه سازی کنیم.
وی با اشــاره به تحویــل پنل های خورشــیدی 
به عشــایر اســتان گفت: برنامه ریزی کرده ایم که 
امســال 500 پنل خورشــیدی به عشــایر اســتان 
تحویــل دهیم که از ایــن تعــداد 75 پنل تحویل 
شــده اســت و مابقی نیز آماده تحویل است که به 
محض اینکه اداره کل امور عشایری 10 درصد سهم 

عشایر را واریز کند، آمادگی تحویل آنها را داریم.
جمشــیدی با بیان اینکــه طرح بــرق امید در 
ســطح اســتان به قوت خود در حال اجرا اســت، 
در خصــوص خســارت ناشــی از قطــع بــرق نیز 
گفت: مشــترکین بیمه هســتند و خســارت ها از 
طریــق دو بیمه طرف قــرارداد جبران می شــود 
 و مشــترکین می تواننــد بــا مراجعــه بــه آدرس

 bime.tavanir.org.ir اعالم خسارت کنند.
وی با اشــاره به افزایش مصرف برق در استان 
خاطرنشان کرد: اســتان همدان سال 99 نسبت 
به ســال 98 دو درصد کاهش مصرف داشت اما 
در حال حاضــر 35 درصد افزایش مصرف داریم 

که نیازمند مدیریت مصرف برق هستیم.
zzzدرzانرژیzازzبهینــهzمصــرفzفرهنگzبایــدz

کشورzنهادینهzشود
انصارالحســین  ســپاه  فرمانــده  جانشــین 
)ع( اســتان همــدان نیز در این مراســم بــا بیان 
اینکــه از مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
و همکارانشــان تشــکر می کنم کــه در این مدت 
استان را در خصوص برق مدیریت کردند، اظهار 
داشــت: مجموعــه آب و بــرق روزهای ســختی را 

سپری می کنند.
ســردار مهدی فرجی با بیان اینکه مردم استان 
همــدان نیز شــرکت توزیــع را همراهــی کردند و 
آرامش حاکم شده است، گفت: دشمن به دنبال 
این اســت که از مشــکالت موجود با موضوعیت 
بــرق و آب بهره بــرداری کــرده و چالــش امنیتی 

ایجاد کند.
وی با بیــان اینکه باید فرهنــگ مصرف بهینه 
از انرژی در کشــور نهادینه شــود، گفت: پنل های 
خورشــیدی مزایــای بســیاری دارند کــه باید به 

سمت استفاده از این نوع انرژی برویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

» ح شهید »عباسپور اجرای رزمایش طر
کیپ عملیاتی برق در همدان با حضور 76 ا
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن از افتتاح 
و کلنــگ زنی 13 پروژه عمرانی به مناســبت هفته 

دولت در شهرستان رزن خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی توزیع نیــروی برق 
داشــت:  اظهــار  صفــر  عبــاس  رزن،  شهرســتان 
به مناســبت هفتــه دولــت 13 پــروژه عمرانی با 
اعتباری بالغ بر 126 میلیارد و 750 ریال افتتاح و 

کلنگ زنی می شود.
وی بــا اشــاره به نامگذاری امســال بــه عنوان 
»تولید؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« و افزایش 
چند برابری تولید از ســوی مقــام معظم رهبری، 
ازاهــداف  را  شــبکه  توســعه  راســتای  در  تــالش 
شرکت توزیع دانســت و افزود: همگام با تمامی 
خدمتگــزاران میهــن اســالمی که عــزم و اهتمام 
خویــش را جهت ســربلندی کشــور و برافراشــته 
شــدن پرچم مقدس جمهــوری اســالمی ایران با 
تالشــی صادقانه و همتی بلند، به کار گرفته اند تا 
چرخه های توســعه و آبادانی کشــور شتاب گیرد، 
توزیع نیروی برق شهرســتان رزن نیز در این راستا 
با افتتــاح و بهره برداری از چندین پروژه ســهمی 

خواهد داشت.
مدیــر توزیع نیروی برق شهرســتان رزن گفت: 
این مدیریت با 848 کیلومتر خط فشــار متوسط 
و 620 کیلومتــر خطوط فشــار ضعیف و یک هزار 
و 9 دستگاه تراســفورماتور وظیفه خدمت رسانی 
به 39 هزار و 413 مشــترک را در شهرستان رزن به 

عهده دارد.
وی از افتتاح پروژه اتوبوسترروستای تخت خبر 
داد و افزود: این پروژه در راستای رفع ضعف ولتاژ 
مشترکین منطقه روســتاهای تخت و مالبداغ با 

اعتبــاری بالغ بر 25 میلیارد ریــال به بهره برداری 
خواهد رسید.

صفری از افتتاح همزمان 6 پروژه برق رســاني 
با اعتبار 53 میلیارد و 980 میلیون ریال در هفته 
دولت امســال خبــر داد و گفــت: ایــن پروژه ها 
شــامل نصب 84 دســتگاه چراغ 70 وات سدیم، 
نصــب 40 دســتگاه چــراغ ال ای دی، نصب 300 
دستگاه کنتور عادی، برق رسانی به 15 حلقه چاه 
آب کشاورزی و هشــت واحد گلخانه، برق رسانی 

به شرکت قطعه سازان شوکت و ... است.
وی ادامــه داد: همچنیــن پروژه هــای احداث 
کابــل خودنگهــدار بــا احــداث 195 اصلــه پایه، 
تعویض ســیم به کابل خودنگهدار مناطق آلوده 
شــهری رزن و دمــق، احــداث پســت های هوایی 
عمومــی روســتاهای امتلــر و امیرآبــاد و گندوز، 
افزایــش قــدرت ترانــس روســتاهای چورمق و 
یارمجــه باغ،اصالح بهینه شــبکه های روســتایی 

در نقــاط مختلــف شهرســتان، احــداث تابلوی 
روســتاهای اورته قمیش قلعــه زندلیج و احداث 
2 دســتگاه سکســیونرRTU دار با اعتبــاری بالغ 
بــر72 میلیارد و 770 میلیون ریــال در این هفته 

کلنگ زنی می شود.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان رزن عنوان 
کرد: بــا توجه به عدم توازن بین تولید و مصرف، 
اجرای برنامه مدیریت اضطراری بار طبق برنامه 
تعیین شــده از طریق دیسپاچینگ ملی کشور در 
حال انجام اســت و ضمن تشکر از صبوری مردم، 
برنامه های خاموشــی از طریق وب سایت شرکت 
توزیع برق به آدرس www.edch.ir و اپلیکیشن 
بــرق مــن و یــا بــا شــماره گیــری کد دســتوری 

#6655*21121* قابل دسترسی است.
وی گفــت: بــا رعایــت راهکارهــای ســاده ای 
همچون عدم اســتفاده از وسایل پرمصرف برقی 
در ســاعات اوج بــار، اســتفاده از نــور طبیعی در 

طــی روز، خاموش کردن المپ های اضافی و عدم 
اســتفاده هم زمان از چند وسیله برقی پرمصرف 

می توان از خاموشی برق جلوگیری کرد.
صفری بــا اشــاره به اقدامــات صــورت گرفته 
در راســتای مدیریت مصــرف اظهار داشــت: در 
ایــن زمینه ایــن مدیریــت اقدام بــه توزیع بیش 
از 7 هــزار بروشــور و برگزاری جلســات آموزشــی 
مدیریــت مصرف در ســطح ادارات شهرســتان و 
عقد تفاهمنامه با مشترکین کشاورزی و صنعتی 

کرده است.
وی یادآور شــد: بــرای اصالح شــبکه های برق 
مشترکین اجرای 3 مانور عملیاتی در سال جاری 
باهــدف کاهش خاموشــی و اصالح شــبکه های 
برق مشــترکین در مدیریت برق رزن برنامه ریزی 

و اجرایی شد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان رزن افزود: 
ایــن مانورهــا در راســتای تامیــن برق پایــدار و 
افزایش ضریب اطمینان شــبکه، اصالح و رعایت 
الگــوی مصــرف انجــام شــده و پیگیری هــا برای 
اجرای حداقــل 5 مانــور دیگر تا پایان ســال در 

حال بررسی و اجرا است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن خبر داد

 افتتاح و کلنگ زنی 13 پروژه عمرانی
به مناسبت هفته دولت در رزن

دیدار شورای شهر مهاجران با مدیر توزیع برق شهرستان بهار
شــهر  شــورای  دولــت  هفتــه  مناســبت  بــه 
مهاجران با مدیر توزیع برق بهار دیدار و گفتگو 

کردند.
به گــزارش روابط عمومــی برق بهــار، مازیار 
باللــی مقــدم در دیدار شــورای شــهر مهاجران 
که به مناســبت هفته دولت برگزار شــد، ضمن 
تبریک بــه اعضای منتخب اظهار داشــت: امید 
اســت دوره ای که در شــهر مهاجران مسئولیت 
دارند موفــق بوده و از این امــکان جهت هرچه 

بهتر و پویایی شهر مهاجران قدم بردارند.
وی گفــت: ایــن مدیریــت آمادگــی دارد در 
بحث برق و جابجایی پایه های در مســیر راه ها 

حداکثر کمک خــود را کرده تا مشــکل اینگونه 
شود. حل  حریم ها 

مدیر توزیع برق شهرســتان بهار گفت: انتظار 
داریم در بحث وصول مطالبــات این مدیریت را 
یاری کنید چراکه شــرکت توزیع بــرق خودگردان 
بوده و نیاز است از محل درآمد خود هزینه انجام 

دهد.
وی در ادامه با اشاره به بحث مدیریت اضطرار 
بار افزود: این امر بحث یک شهر یا استان نبوده 
و کل کشــور درگیــر آن اســت کــه از مهمتریــن 
علت هــا، نبــود منابع آبــی و عدم تولیــد برق از 

سدها و گرمای بیش از حد هوا است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
بدینوسیله درگذشت 

مراد کولیوند، غالمرضا مهرحسینی، 
رحمت اله بیات و مصطفی نوروزی 

)از همکاران بازنشسته( را تســلیت عرض نموده، 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 محمدرسول سهرابی از نهاوند
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.
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کشف 51 عدد ماینر توسط امور برق همدان یک
امــور برق همدان یک، با تالش و پیگیری های مجدانه تالشــگران امور یک برق همدان و 

همکاری نیروی انتظامی از ابتدای ســال جاری تاکنون 51 مورد ماینر در تعرفه های مختلف 

خانگی، تجاری و کشــاورزی کشــف و ضبط شده و برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

شد. قضایی 

افتتاح نمایشگاه کتاب در امور برق همدان یک
بــه گزارش روابط عمومی امور بــرق همدان یک، به مناســبت هفته عفاف و حجاب 

نمایشــگاه کتابــی در راســتای ترویــج و اشــاعه فرهنــگ کتابخوانــی در محوطه امور 

50 درصدی  بــرق همدان یک افتتاح شــد؛ در این نمایشــگاه که کتاب ها بــا تخفیف 

شد. عرضه 

اصالح و بهینه سازی 43 کیلومتر شبکه فشار ضعیف
امــور دو بــرق همــدان، سیدامیرحســین بختیــاری مدیر امــور دو برق همــدان اظهار 

داشــت: اصالح و بهینه ســازی 43 کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف با کابــل خودنگهدار در 

شــهر همدان با هدف کاهش تلفات و کاهش خاموشــی ها و جلوگیری از ســرقت شــبکه 

می شود. اجرا 

با  ژه  پــرو ین  ا  : د فــزو ا نشــر  و  گنبــد  ی  فیدرهــا زی  م ســا و مقا بــه  ره  شــا ا بــا  وی 

یژه  و بــه  شــبکه  ری  یدا پا یــش  فزا ا هــدف  بــا  ل  ریــا رد  میلیــا  3 بــر  لــغ  با ری  عتبــا ا

یتمنــدی  رضا یــش  فزا ا و  لــی  حتما ا ی  شــی ها مو خا هــش  کا و  نــی  بحرا یط  شــرا در 

. شــد جرا  ا منطقه  مشــترکین 

حضور کارکنان امور 2 برق همدان
 در مراسم غبارروبی گلزار شهدا

امــور دو برق همدان، کارکنان امــور 2 برق همدان با حضور در مراســم غبارروبی گلزار 

شــهدا به مناســبت هفته دولت بار دیگر بــا آرمان های امام راحل و شــهدا تجدید میثاق 

کردند.

همــدان

غبارروبی مزار مطهر شهدای رزن
رزن، آییــن غبارروبی مــزار مطهر شــهداء با حضور امــام جمعه، فرمانــدار، فرماندهان 

نظامی و انتظامی و پرســنل مدیریت توزیع برق رزن برگزار شد.
حاضرین با نثار ســالم و صلــوات و فاتحه به ارواح مطهر امام راحل و شــهدا و همچنین 

تقدیم گل به مزار شــهیدان با آرمان های انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.

رزن

نصب و راه اندازی یک دستگاه پست سیار در شهرک صنعتی غذایی بهار
بهار، مازیار باللی مقدم مدیر توزیع برق بهار از نصب و راه اندازی یك دستگاه پست ٢٠/٦٣ 
كیلوولت سیار در شهرك صنعتی غذایی بهار خبر داد و اظهار داشت: با نصب و راه اندازی این 
پست ســیار، عملیات فیدرگیری از پســت مذكور برای تامین برق شهرك های صنعتی اللجین، 
سفالســازان و بهاران آغاز شــده اســت. وی گفت: در راستای تامین برق شــهرك های صنعتی 
فــوق با اســتفاده از ظرفیت پســت مذكور و تعدیل بار پســت های همجــوار ٢٠/٦٣ اللجین و 
ســیدجمال به تعداد سه فیدر جدید از پست شــهرك صنعتی غذایی و دو فیدر جدید از پست 
اللجین و همچنین یک فیدر از پست شهرك صنعتی بهاران در حال اجرا است. مدیر توزیع برق 
شهرســتان بهار ابراز داشت: این امر گام مهمی در راســتای حمایت از صنعت و تولید و تامین 

برق متقاضیان جدید شهرك های صنعتی است.

بهار:

کنترل و پایش مصرف برق ادارات شهرستان تویسرکان
تویســرکان، از ابتدای خــرداد ماه اکیپ مدیریت مصــرف توزیع برق تویســرکان با حضور 
در ادارات شهرســتان بر کاهش 50 درصدی مصرف انرژی در ســاعات اوج مصرف، خاموشی 
روشــنایی های غیر اضطراری، رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه انرژی به ویژه سیستم های 
سرمایشــی تأکید کرد. گفتنی است؛ تاکنون بازدید از 60 اداره و همچنین واحدهای تجاری در 

سطح شهرستان انجام شده است.

تویسرکان

همدان

حضور در آیین غبارروبی مزار شهدا

تقدیر از خبرنگاران به مناسبت هفته خبرنگار

رزمایش شهید عباسپور

تقدیر از پزشک همکار شرکت

حضور در آیین غبارروبی گلزار شهدا

بازدید مدیرعامل از بیمارستان بوعلی همدان
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همدان

جلسه شورای پایگاه بسیج شهید کاوه فروغی

دوره آموزشی رویکرد آثار و برکات نماززجماعت در تعالی سازمانی

نشست سراسری مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان

نظافت و غبارروبی نمازخانه

تقدیر مدیرعامل از کادر درمان

حضور مدیرعامل توزیع برق استان در مرکز سامد

مالقات عمومی مدیرعامل

دیدار نماینده مردم مالیر با مدیرعامل

نصب یادمان شهدا در ستاد

حضور دادستان همدان در مرکز دیسپاچینگ

حضور مدیرعامل توزیع برق استان در برنامه تلویزیونی

مصاحبه تغییر حالت اشتغال به کار

دیدار فرمانده انتظامی مالیر با مدیرعامل

نصب بنر مدیریت مصرف بر پلهای سطح شهر
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مدیــر توزیع برق بهار با اشــاره بــه طلب 7.5 
میلیــارد تومانــی توزیع بــرق بهار از مشــترکین 
گفت:با پرداخت به موقع هزینه مصرف برق هم 
توسعه در شهرســتان فعال می شود و هم تعللی 
در ســایر بخش ها از جمله بهینه ســازی به وجود 

نمی آید.
به گــزارش روابــط عمومی بــرق بهــار، مازیار 
باللی مقدم در نشســت خبری با اصحاب رســانه 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر و هفته دولت اظهار داشــت: به مناسبت 
هفته دولت تعــداد 7 پروژه با اعتبــار 8 میلیارد 

تومان افتتاح شد.
وی افــزود: احــداث فیــدر خروجــی شــهرک 
صنایع غذایی بهار، توسعه فشار ضعیف شهری، 
نصب دو دســتگاه سکســیونر موتوردار، احداث 
یــک هــزار و 200 متــر شــبکه خودنگهــدار برای 
توسعه روســتایی، احداث فیدر شــهرک صنعتی 
بهــاران و... از جملــه اقدامات ایــن مدیریت در 

سال 1400 است.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان بهــار افــزود: 
شهرستان بهار دارای پنج شهرک و ناحیه صنعتی 
بــوده و حــدود 30 درصــد از صنعت اســتان در 
این شهرســتان فعــال اســت بنابراین بــا توجه 
به افطایــش متقاضیان و به تبع آن رشــد بار در 
منطقه، این مدیریت در صــدد تخصیص اعتبار 

و افزایــش ظرفیــت پســت های فــوق توزیــع و 
ظرفیت سازی فیدرهای آنها برای تغذیه و تامین 

بار شهرک های صنعتی است.
وی با اشــاره بــه پروژه های در دســت احداث 
گفــت: بارگیری از پســت جدید شــهرک صنعتی 
غذایــی بهار با احداث 4 فیــدر 20 کیلوولت برای 
تغذیــه 5 مگاوات فاز 1 و 5 مگاوات فاز 2 شــهرک 
صنعتی سفالســازان، شــهرک صنعتی بهاران به 
میزان 5 مــگاوات، شــهرک صنعتــی غذایی بهار 
به میزان 5 مگاوات، احداث شــبکه هوایی فشــار 
ضعیف متقاضیان شــهری شهرســتان به میزان 

700 متر از جمله این پروژه ها است.
باللی مقدم افزود: اصالح و بهینه ســازی شبکه 
هوایی توزیــع، اصــالح و ظرفیت ســازی فیدر 20 
کیلوولــت بــرای تغذیه شــرکت معــدن صبانور، 
برداشــت و ورود اطالعات شــبکه 11 روستا در نرم 
افــزار gis، نیرورســانی تامیــن بــرق متقاضیان 
صنعتی، کشــاورزی و ...، نصب کنتــور متقاضیان 
انشعاب تکفاز و سه فاز و تعمیر و نگهداری شبکه 
توزیع برق شهرســتان بهار نیز از دیگر پروژه هایی 

در دست احداث است.
وی در ادامــه با اشــاره به طلــب 7.5 میلیارد 

تومانــی توزیــع بــرق بهــار از مشــترکین عنوان 
کــرد: از اصحاب رســانه می خواهیم بحث وصول 
مطالبات را که اصلی ترین موتور محرک توســعه 
در بحث برق اســت، برای مردم بــه نحو مقتضی 
تشــریح کنند چراکه با پرداخت بــه موقع هزینه 
مصــرف بــرق هــم توســعه در شهرســتان فعال 
می شــود و هم تعللی در ســایر بخش ها از جمله 

بهینه سازی به وجود نمی آید.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان بهار با اشــاره 
بــه عملکــرد ســال جــاری بــا هزینــه ای بالغ بر 
15 میلیــارد تومــان گفــت: پروژه هایــی از قبیل 
بهره برداری از پست ســیار جدید شهرک صنعتی 
غذایی بهــار )فوق توزیــع(، احداث فیــدر جدید 
تغذیه شــهرک صنعتــی غذایی بهار بــه میزان 5 
مگاوات، نیرورســانی و تامین بــرق 62  متقاضی 
صنعتی و کشــاورزی و....، احداث 400 متر شــبکه 
هوایی فشار ضعیف برای تأمین برق متقاضیان 
دســتگاه  دو  تجهیــز  و  نصــب  شــهری،  جدیــد 
سکسیونر گازی روی خطوط 20 کیلوولت، نصب 
370 دســتگاه کنتور تکفاز و ســه فــاز متقاضیان 
شــهری و روســتایی و تبدیل 6 هــزار و 350 متر 
شــبکه به 2 مداره فیدر شــهرک صنعتــی بهاران 
بــرای تامیــن بــرق شــهرک صنعتــی بهــاران از 
پروژهایــی بوده انــد که در ســال جــاری انجام و 

مورد بهره بردرای قرار گرفته اند.

مدیر توزیع برق بهار خبر داد

 طلب 7.5 میلیارد تومانی توزیع برق بهار از مشترکین

مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد

 افتتاح 7 پروژه برقی طی هفته دولت در بهار

مدیــر توزیع برق شهرســتان بهــار از افتتاح هفــت پروژه برقی به مناســبت هفتــه دولت در 
شهرستان بهار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی برق بهار، مازیار باللی مقدم در افتتاح هفت پروژه برق شهرستان بهار 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا و هفته دولت اظهار داشت: برای افتتاح و بهره برداری از 

این پروژه ها اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افــزود: چندین پروژه نیز در قالب تبدیل ســیم به کابل و توســعه احداث خطوط فشــار 

متوسط و ضعیف و بهینه سازی شبکه های توزیع انجام و در طول سال بهره برداری شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان بهار با بیان اینکه، در هفته دولت فرصتی دست می دهد تا نگاهی 
بــه قبل داشــته و اقدامات انجام شــده را مرور کنیم، تصریح کرد: در طول ســال شــاهد افتتاح 

طرح های مختلف هستیم که این امر در سایه همدلی مسووالن شهرستان حاصل شده است.
وی با تاکید بر  اینکه شــرکت توزیع برق استان در شرایط سخت مالی و اعتباری و با گستردگی 
شــیوع ویروس کرونا تالش می کند تــا خدمات بهتری برای مردم انجام دهــد، اضافه کرد: این 
افتتاحیه ها و تشــریح اقدامات انجام شــده به طور قطع ســبب دلگرمی مردم به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران است.

مدیر توزیع برق شهرستان رزن خبر داد

 برگزاری رزمایش پایش مصرف برق ادارات با 
همکاری بسیج ادارات رزن

مدیر توزیع برق شهرستان رزن از برگزاری رزمایش پایش مصرف برق ادارات با همکاری بسیج 
ادارات رزن خبــر داد. به گزرش روابط عمومی توزیع برق رزن، عباس صفری با اشــاره به برگزاری 
رزمایش پایش مصرف برق ادارات با همکاری بســیج ادارات شهرســتان رزن بیان داشــت: این 
رزمایش با حضور دو اکیپ از بســیج ادارات رزن و 6 اکیپ از کارکنان مدیریت برق رزن به منظور 
استفاده حداکثری از توان موجود در مولدهای خودتامین ادارات و همچنین پایش مصرف برق 
ادارات در شهرســتان رزن برگزار شــد. وی ضمن پوزش از مردم بابت اعمال خاموشی های ناشی 
از کمبود تولید برق افزود: با توجه به افزایش دمای هوا که منجر به افزایش بی ســابقه مصرف 
برق شــده، اجرای برنامه مدیریت اضطراری بار طبق برنامه تعیین شده از طریق دیسپاچینگ 
ملی کشــور در حال انجام اســت. مدیــر توزیع برق شهرســتان رزن گفت: مشــترکین می توانند 
www. برنامه خاموشــی احتمالی خود را از طریق وب سایت شرکت توزیع برق استان به آدرس
edch.ir و یا شماره گیری کد دستوری #21121*6655* و اپلیکیشن برق من دریافت کنند. وی از 
مشترکین برق درخواست کرد با رعایت راهکارهای ساده مانند تنظیم درجه کولرها بر روی 25 
درجه، اســتفاده از دور کند کولرهای آبی، عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات بین 

12 تا 18 و استفاده از نور طبیعی در طی روز از خاموشی برق جلوگیری کنند.
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مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد

برگزاری رزمایش شهید عباس پور در بهار
بهــار  شهرســتان  بــرق  توزیــع  مدیــر 

عباس پــور  شــهید  رزمایــش  برگــزاری  از 

همزمــان بــا سراســر کشــور در راســتای 

کاهــش مصرف بــرق در شهرســتان بهار 

خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومی توزیــع برق 

شهرســتان بهار، مازیار باللــی مقدم اظهار 

داشــت: همزمــان بــا سراســر کشــور در 

راستای کاهش مصرف برق رزمایش رصد 

مدیریت مصرف برق ادارات، صنایع و ... با 

همکاری بسیج ادارات در قالب طرح شهید 

عباس پور در شهرستان بهار برگزار شد.

وی گفت: این رزمایش به منظور پایش 

مصــارف تمام بخش هــا از جمله ادارات و 

صنایع برگزار شــد و اداراتی کــه مدیریت 

مصــرف را رعایــت نمی کردند قطع شــده 

و تعــدادی از ادارات نیز کــه دارای ژنراتور 

بودنــد در زمــان پیک بــار با قطــع برق از 

ژنراتور استفاده کردند.

مدیر توزیع برق شهرســتان بهار افزود: 

با توجــه به روزهای گــرم در پیش رو برای 

کاســتن زمــان مدیریت اضطرار بــار باید 

تمــام تعرفه ها در کم کــردن مصرف خود 

کوشــا بــوده و مدیریت مصرف مناســبی 

داشته باشند تا بتوانیم از این بحران عبور 

کنیم.

وی گفت: اگر از ساعت 12 تا 18 مدیریت 

مصرف مناســبی داشــته باشــیم بــه طور 

قطع مدیریت اضطرار بار زمان کوتاه تری 

خواهد داشت.

وی عنوان کرد: امید اســت مشــترکان 

برق در این زمینه نهایت ســعی خود را در 

مدیریت مصرف داشــته و یاریگر خادمان 

خود در ارائه هر چه بهتر خدمات باشند.

مدیر امور دو برق همدان خبر داد

 امضای 1241 تفاهم نامه مدیریت بار 
شبکه در حوزه امور 2 برق همدان

مدیر امور دو برق همدان از امضای یک هزار و 241 تفاهم نامه 
مدیریت بار شبکه در حوزه امور 2 برق همدان خبر داد.

همــدان،  بــرق  دو  امــور  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
سیدامیرحسین بختیاری با اشــاره به اجرای برنامه های کنترل 
پیک بار تابســتان اظهار داشت: در این راستا طرح مدیریت بار 
شبکه سراسری با امضای یک هزار و 241 تفاهمنامه بین شرکت 

توزیع و مشترکین در تعرفه های مختلف اجرا شد.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه در تعرفه صنعتی به تعداد 
428 مورد با عملکرد 94 درصد گفت: در تعرفه کشــاورزی الف 
نیز 507 مورد با عملکرد 100 درصد و در تعرفه کشاورزی ب و ج 

94 مورد با عملکرد 97 درصد تفاهمنامه منعقد شد.
مدیــر امور 2 برق همدان از امضای 130 تفاهمنامه در تعرفه 
اداری و عمومــی بــا عملکــرد 93 درصــد خبر داد و افــزود: در 
تعرفه تجاری 50 تفاهمنامه که شــامل 93 درصد مشــمولین 
می شــود بــه امضــا رســید. وی تصریح کــرد: امضــای 9 مورد 
تفاهمنامــه در تعرفه جایگاه ســوخت CNG مــورد با عملکرد 
100 درصــد و تعداد 23 مولد اضطراری با عملکرد 100 درصد از 

دیگر اقدامات بوده است.

تویسرکان

افتتاح پروژه های هفته دولت

مانور پایش مصرف اداراترزمایش شهید عباسپور

دیدار مدیر برق تویسرکان با امام جمعه شهرستان
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مدیر امور برق همــدان یک از پایش و تعدیل 

مصرف بــرق 17665 اداره و مرکز تجاری در حوزه 

امور برق همدان یک خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومی امور بــرق همدان 

یک، ذبیح اله عواطف فاضلی با اشــاره به پایش 

و تعدیــل مصــرف بــرق در حــوزه اســتحفاظی 

امــور برق همدان یک اظهار داشــت: در مجموع 

17 هــزار و 665 مــورد بازدیــد از ادارات، مراکــز 

تجاری، نمــای ســاختمان ها و پارک هــا صورت 

گرفتــه که نتیجه آن صــدور 8 هزار و 388 اخطار 

کتبی و قطع 708 مشــترک پرمصرف بی توجه به 

الگوهــای مدیریت مصــرف و 7 هزار و 145 مورد 

اصالح بوده اشت.

بازدیدهــا  ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

راهنمایی هــای الزم برای رعایت مدیریت مصرف 

صــورت گرفــت، گفــت: همچنیــن این امــور در 

راســتای مدیریت پیــک بار تابســتان در مجموع 

مشــترکین مشــمول که یک هزار و 35 مشــترک 

در بخش های کشــاورزی الف، کشــاورزی ب و ج، 

صنعتی، تجاری، اداری، CNG و مولد بوده اســت 

تاکنــون موفق به امضــای تفاهمنامه با 95/46 

درصد مشمولین شده است.

بهـــــاراسدآباد

افتتاح پروژه های برق بهار در هفته دولتمانور پایش مصرف ادارات

مدیر امور برق همدان یک خبر داد

 پایش و تعدیل مصرف برق 
17665 اداره و مرکز تجاری 

در حوزه امور برق همدان یک

کسب رتبه »شایسته تقدیر ویژه« توسط شرکت توزیع برق استان همدان در ارزیابی نماز
بــا توجه بــه ارزیابی صورت گرفته توســط ســتاد اقامه نماز، 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان موفق به کســب رتبه 
»شایســته تقدیر ویژه« شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیــع نیروی بــرق اســتان همــدان، طی مراســمی بــا حضور 
نماینده ولی فقیه در استان، اســتاندار و رئیس ستاد اقامه نماز 
استان همدان برگزار شــد، در شورای اقامه نماز استان از شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان به پاس کســب رتبه شایســته 
تقدیر ویژه در ارزیابی ستاد اقامه نماز با اهدای لوح تقدیر شد.

در این لوح آمده است:
»ستاد اقامه نماز با الهام از رهنمودها و فرامین مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی( برپایــه ارزیابی های بعمل آمده مبتنی 
بر شــاخص های نظام جامــع برنامه ریــزی نظــارت و ارزیابی، 
عملکــرد ســال 1399 آن دســتگاه را بــه دلیل اهتمــام ویژه به 
اجرای برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز »شایسته 

تقدیر ویژه« ارزیابی نموده است«.
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مدیــر توزیع برق شهرســتان بهــار گفت: 
در راســتای کاهش و مدیریت مصرف برق، 
پایش مستمر مصرف برق ادارات شهرستان 

بهار صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع 
برق شهرســتان بهــار، مازیــار باللــی مقدم 
اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل های 
اســتانداری و شــرکت توانیــر مبنی بــر لزوم 
کاهش و مدیریــت مصرف انــرژی ادارات و 
دستگاه های اجرایی، نهادها و سازمان های 
دولتــی، مصــرف بــرق ادارات مــورد پایش 
و سیســتم های سرمایشــی در ســاعات اوج 

مصرف خاموش می شود.
وی افزود: از ابتدای خرداد ماه و با هدف 
رصد و پایش مســتمر بــرق مصرفی ادارات 
در پیــک بــار فصل گرمــا، کمیته نظــارت بر 
مدیریت مصرف تشکیل و به صورت مستمر 

اقدام به اعزام اکیپ های بازرسی به سازمان های 
دولتی شد.

مدیر توزیع برق شهرستان بهار اظهار داشت: 
اعزام اکیپ های نظارتی به صورت همه روزه و در 
دو نوبت صبح و شــب صورت گرفت و به اکیپ ها 

ابالغ شــد کــه در مراجعــات اولیه، بــه مدیران و 
کارکنــان ســازمان هایی کــه به شــیوه درســت و 
صحیح بــرق را مصــرف نمی کنند تذکر شــفاهی 

داده شد.
وی افــزود: بــا مراجعه هــای مکــرر اکیپ های 

نظارتی مشــخص شــد تعدادی از ســازمان های 
دولتــی با توجــه بــه تذکــر چندباره نســبت به 
کاهش مصرف برق و تعدیل آن در ساعات پیک 
مصرف بــرق، همچنــان از الگوی مناســبی برای 
مصرف بــرق پیروی نمی کننــد که در این راســتا 

هشت مورد اخطار کتبی از طریق فرمانداری 
به اداراتــی که همکاری های الزم را نداشــتند 

داده شد.
باللی مقدم بــا تاکید بر لــزوم پایبندی 
داشــت:  بیــان  بــرق  بهینــه  مصــرف  بــر 
دســتگاه های اجرایــی کــه دیــزل ژنراتــور 
دارنــد می تواننــد نســبت به تامیــن برق 
خــود در ســاعات پیک بــار اقــدام کنند تا 
از بخشــودگی بهــای بــرق مصرفــی خــود 

شوند. بهره مند 
وی گفت: این مدیریــت برای تامین برق 
روشنایی  تمام  خانگی،  مشــترکین  مســتمر 
معابر و فضای سبز و پارک های شهرستان را 
تعدیل و نســبت به خاموشی آن در ساعات 

اوج بار اقدام کرده است.
مدیــر توزیع بــرق بهــار در پایــان گفت: 
انتظــار مجموعه توزیع برق از ســازمان های 
دولتــی و از عمــوم اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
ایــن اســت که بــا کاهــش 50 درصــدی مصرف 
برق در ســاعات اوج مصرف، به حفظ و اســتمرار 
برق رسانی به تمام مشــترکین برق و جلوگیری از 

خاموشی های احتمالی کمک کنند.

مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد

 پایش مستمر مصرف برق ادارات شهرستان بهار

ن ز ر

افتتاح پروژه های برق رزن در هفته دولت

جلسه مدیریت مصرف با مدیر آموزش وپرورش رزن

تقدیر از خبرنگاران برق رزن

مانور پایش مصرف ادارات
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مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان رزن گفت: حق محوری، حق طلبی و حق 

گویی، از مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار موفق اســت.

به گزارش روابط عمومی توزیع برق رزن، عباس صفری در نشســت خبری با 

اصحاب رســانه ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران اظهار داشــت: حق محوری، 

حق طلبی و حق گویی، از مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار موفق اســت.

وی افزود: خبرنگاران، همواره باید به دنبال واقعیت باشــند و در راه گفتن 

حقیقت که دارای دشواری های بسیاری است، کوشا باشند.

در پایــان این نشســت بــا اهداءلــوح از زحمــات و تالش اصحاب رســانه 

شهرســتان تقدیر شــد و همچنیــن از پیمــان جهانبانــی که به عنــوان روابط 

عمومی برتر شــرکت توزیع برق استان همدان در ســال 99 انتخاب شده بود، 

تجلیل به عمل آمد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان رزن

 حق محوری، حق طلبی و حق گویی، از ویژگی های یک خبرنگار موفق است

نهاوند

مالیــــر

بازدید و کنترل مصرف برق اداری

مانور پایش برق ادارات

برگزاری جشن دهه کرامت

رزمایش شهید عباسپور

حضور کارکنان در مراسم گرامیداشت هفته دولت حضور کارکنان در مراسم غبارروبی گلزار شهدا برگزاری نشست خبری هفته دولت
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مدیــر امور دو بــرق همدان از افزایــش ظرفیت تامین برق شــهرک صنعتی بوعلی با 
اعتباری بالغ بــر 2 میلیارد و 600 میلیون ریال خبر داد. به گــزارش روابط عمومی امور دو 
برق همدان، سیدامیر حسین بختیاری با اشاره به اصالح و بهینه سازی نقاط عرضی فیدر 
گنبد اظهار داشــت: این پروژه با هدف افزایش ضریب ایمنی و پایداری شــبکه با اعتباری 
بالغ بر 200 میلیون ریال اجرا شد. وی از افزایش ظرفیت تامین برق شهرک صنعتی بوعلی 
خبر داد و افزود: این مهم با احداث فیدر جدید و 300 متر شــبکه فشــار متوسط زمینی و 
200 متر شبکه فشار متوسط هوایی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 600 میلیون ریال انجام 
شد. مدیر امور دو برق همدان عنوان کرد: جابجایی شبکه بلوار ارتش نیز با یک دستگاه 
پست هوایی 250KVA و 200 متر شبکه فشار متوسط و 100 متر شبکه فشار ضعیف هوایی 
بــا اعتباری بالغ بــر 1500 میلیون ریال صورت گرفت. وی یادآور شــد: پــروژه تأمین برق 
نمایشگاه بین المللی همدان نیز با هدف تامین برق دائم نمایشگاه و با احداث 200 متر 

شبکه فشار متوسط و نصب یک دستگاه پست هوایی 315KVA صورت گرفته است.

مدیر امور دو برق همدان خبر داد

 افزایش ظرفیت تامین
برق شهرک صنعتی بوعلی

فامنین

کبودراهنگ

بازدید مدیرعامل از پروژه برق کبودراهنگ

رزمایش پایش مصرف ادارات

دیدار مدیرعامل با فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه

رزمایش شهید عباسپور

راه اندازی ژنراتور فرماندهی نیرو انتظامی راه اندازی ژنراتور بیمارستان تقدیر از بازنشسته
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان از جمع آوری 452 دســتگاه ماینر و کشف 
76 مزرعه رمز ارز غیرمجاز از ابتدی ســال تاکنون 

در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی در نشست 
صمیمــی که بــا حضــور مهندس کفیل مســئول 
سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور، سرهنگ 
امیری رئیس اقشار تخصصی و سرهنگ بختیاری 
انصارالحسین)ع(  ســپاه  ادارات  بســیج  مسئول 
اســتان همدان برگزار شــد، با بیان اینکه وظیفه 
شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان تأمیــن برق 
مطمئــن و پایدار بــرای مردم اســت، اظهار کرد: 
تمام افرادی کــه در این حــوزه فعالیت می کنند 

بسیار فنی و تخصصی هستند.
وی بــا بیــان اینکه شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همــدان یک شــرکت جهــادی بــه تمام 
معنا اســت، عنــوان کــرد: مــا در شــرکت توزیع 
عالوه بر اقداماتی که در راســتای اصالح، توزیع و 
بهینه ســازی شــبکه وظیفه داریم برق مطمئن و 
پایــدار را برای مردم تامین کنیم و در کنار آن باید 
موضوعــات مربوط بــه ارباب رجــوع و مدیریت 

مصرف نیز شکل بگیرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه اینکه ایــن شــرکت یکی از 
شــرکت های برتر در سطح کشور است، بیان کرد: 
درطــول چند ســال اخیر این شــرکت در ســطح 
اســتان و کشــور در بحث های مختلف مقام های 

برتر را کسب کرده است.
وی با بیان اینکه امســال شــرایط سختی برای 
صنعت برق بود، به تشریح دالیل قطعی برق در 
اســتان طی هفته های گذشته اشاره و اظهار کرد: 
امســال به دلیل کاهش 50 درصدی بارندگی ها 
و افزایش شــدید دما نســبت به ســال گذشــته، 
ناترازی بیــن تولید و مصرف به وجــود آمد و به 
همین دلیل بــه ناچار برنامه خاموشــی برق در 

استان اعمال شد.

جمشیدی افزود: امسال با کاهش بارندگی ها 
تولید برق آبی از ســدهای بزرگ کشــور به شدت 
کاهــش یافت و شــاهد کمبــود 40 درصدی آب 
بودیــم که موجب شــد تولیــد برق آبی کشــور با 

محدودیت مواجه شود.
وی با اشــاره به مشکالت صنعت برق کشور، با 
بیان اینکه امســال موضوع ماینرها و رمزارزهای 
غیر مجــاز گریبــان صنعت بــرق کشــور را گرفته 
اســت، از جمع آوری 452 دســتگاه ماینر و کشف 
76 مزرعه رمز ارز غیرمجاز از ابتدی ســال تاکنون 

در استان همدان خبر داد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بیان کرد: از ســال 98 تاکنون 143 مزرعه 
رمــزارز بــا 2 هــزار و 60 دســتگاه ماینــر غیرمجاز 
کشــف شــده که این دســتگاه ها 4 مگاوات برق 
بــه خــود اختصــاص داده بودند کــه جمع آوری 
شده و بخشــی از 6 میلیارد و 800 میلیون تومان 
خســارتی که به شــبکه وارد کرده بودند دریافت 

شده و مابقی نیز در حال دریافت است.
وی بــا بیــان اینکه پیک اســتان در بیشــترین 
حالــت 765 مــگاوات و ســهمیه در نظــر گرفته 
شــده بــرای اســتان 570 تــا 630 مــگاوات بود، 
عنوان کرد: با توجه به اینکه پیک استان از میزان 

ســهمیه حدود 190مگاوات بیشــتر بود بنابراین 
بــرای جبــران آن باید مدیریت مصــرف و برنامه 

خاموشی در دستور کار قرار می گرفت. 
جمشیدی با تاکید بر اینکه سهمیه برق استان 
به صورت عادالنه بین مشــترکین تقســیم شــد، 
بیان کــرد: برق مراکــز مهم و حســاس همچون 
مراکــز درمانــی، بیمارســتان ها، مراکــز نظامی، 

اطالعاتی و امنیتی لحظه ای قطع نشد.
وی ضمن تقدیر از فعالیت های سپاه و بسیج 
در طرح مدیریت و بهینه ســازی مصرف برق طی 
ماه های اخیر تاکید کرد: در راســتای بهینه سازی 
مصــرف برق تعامل دو طرفه بین شــرکت توزیع 

نیروی برق استان و سپاه و بسیج شکل گرفت.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ادامه داد: سپاه و بسیج به خوبی پای کار 
آمدند و در مانورهایی که برگزار شــد حضور مؤثر 
داشتند و عالوه بر اینکه در حوزه پایش واحدهای 
تجاری و اداری و نمای ساختمان ها ورود داشتند 
در حوزه جمع آوری رمز ارزها و دستگاه های ماینر 

غیرمجاز نیز همکاری شایسته ای داشتند.
وی ضمن تقدیر از همراهی مردم در مدیریت 
مصرف برق یادآور شــد: اطالع رسانی گسترده و 
به موقع توســط روابط عمومی شرکت انجام شد 

به نحوی که عــالوه بر برنامه هــای تلویزیونی 6 
میلیون پیامک در راســتای مدیریت مصرف برای 

شهروندان ارسال شد که تاثیرگذار بود.
جمشــیدی با بیان اینکه شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان جــزو رتبه هــای برتــر در 
مدیریت خاموشــی و اطالع رســانی درســت بین 
شــرکت های توزیع نیروی برق در ســطح کشــور 
است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با فرهنگسازی 

مدیریت مصرف دیگر شاهد خاموشی نباشیم.

zzzفرهنــگ zارتقــای zادارات zبســیج zهــدف z
خدمتzرسانیzبیzمنتzوzجهادیzاست

مســئول ســازمان بســیج ادارات و کارمنــدان 
کشور نیز در ادامه با اشاره به نقش آفرینی بسیج 
ادارت در کارآمدســازی نظام اداری کشــور اظهار 
کــرد: هدف ما در بســیج ادارات ارتقــای فرهنگ 
خدمت رسانی بی منت و جهادی و افزایش میزان 

رضایت مندی مردم است.
فضل اله کفیل با بیان اینکــه با روی کار آمدن 
دولــت انقالبــی و مردمــی زمینــه مناســبی برای 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت بســیج فراهم شده 
است،عنوان کرد: امیدواریم با تغییر دولت شاهد 

حرکت گسترده جهادی در سطح کشور باشیم.
 وی با تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان برای باور و ارج نهادن به کار 
ارزشــی بســیج تصریح کرد: امروز رویکرد بســیج 
همین اقدامی است که شــما انجام داده و دنبال 

می کنید.
مســئول ســازمان بســیج ادارات و کارمنــدان 
کشــور برگزاری میز جهادی خدمت، نظام مسائل 
و اســتفاده حداکثری از ظرفیت فضــای مجازی را 
ابزارهای مهم ســازمان بســیج ادارات و کارمندی 
به منظور دســت یابی به اهداف در ارتقای خدمت 
و افزایش رضایتمندی مردم نــام برد و بیان کرد: 
باید در تمام دستگاه ها و ادارات خدمتی صادقانه 
بــه مردم ارائــه داد و بســیج در این راســتا در کنار 

دستگاه ها و ادارات نقش آفرینی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد 
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