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علی سهرابی بیدار
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان شد

در مراســمی با حضور معاون هماهنگی توزیع 
توانیر ضمن تقدیر از زحمات شیرزاد جمشیدی، 
علی ســهرابی بیدار به عنوان مدیرعامل شــرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، آییــن تکریــم و معارفــه 
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان 
همدان بــا حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر 

به صورت ویدئوكنفرانســی برگزار 
شد.

توزیــع  هماهنگــی  معــاون 
با  مراســم  این  در  توانیر  شــرکت 
در  داده  رخ  تحــوالت  بــه  اشــاره 
ویژه  بــه  و  كشــور  بــرق  صنعــت 
كــرد:  تصریــح  توزیــع،  بخــش 
همــواره  نوآوری هــا  و  تغییــرات 
امــا  اســت  توان فرســا  و  ســخت 
ضروری اســت كــه بخــش توزیع 
به ســرعت خــود را بــا تحوالت و 

كند. تنظیم  جدید  برنامه های 
غالمعلی رخشــانی مهــر به دو 
تكلیــف قانونــی صنعــت اشــاره 
كرد و گفــت: امســال دربند »د« 
توزیــع  شــركت های   15 تبصــره 

مكلف به نصب كنتورهای هوشمند شده اند كه 
ضروری اســت این فرایند هرچه ســریع تر انجام 
شــود چراكه می تواند صنعت بــرق را در اجرای 

برنامه های آتی كمك کند.
وی در خصوص اجــرای بند »ی« تبصره 8 نیز 
كه به تازگــی آئین نامه اجرایی آن توســط هیات 
دولت به تصویب رسید، خاطرنشان كرد: در این 
خصوص نیز شــركت های توزیع باید به ســرعت 

سامانه های خود را برای اجرای این مصوبه آماده 
و تنظیم کنند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در ادامه 
از تالش های مهندس شیرزاد جمشیدی در مدت 
تصــدی مدیرعاملــی توزیع نیروی بــرق همدان 
تقدیر كرد و گفت: موفقیت ها همواره با همراهی 
همه مجموعه یك شــركت توزیع به دست می آید 

كه شایسته تقدیر است.
وی در ادامــه ضمن تبریــک انتصاب مهندس 
علی ســهرابی بیدار به عنــوان مدیرعامل جدید 
شــركت توزیــع نیــروی بــرق همدان 
گفت: برای ادامه روند رو به رشد این 
شركت، باید همه معاونان  و مدیران 
برنامه هــای  و  تحــوالت  اجــرای  در 
صنعت بــرق، با مدیریــت هماهنگ 

باشند.
در ادامــه این مراســم نیز شــیرزاد 
جمشــیدی مدیرعامل سابق شرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان همدان به 
ارائه گــزارش عملکرد خــود در مدت 

تصدی پرداخت.
در پایان این مراســم ضمن تقدیر 
از زحمــات شــیرزاد جمشــیدی، علی 
ســهرابی بیدار به عنــوان مدیرعامل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

همدان معرفی شد.

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ خبر داد

برگزاری مانور عملیاتی و جهادی شبکه های توزیع برق 
کبودراهنگ )بخش گل تپه(

مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ از برگزاری مانور عملیاتی 
و جهادی شــبکه های توزیع برق کبودراهنــگ )بخش گل تپه( خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق شهرستان کبودراهنگ، علی 
همدانی اظهار داشــت: در راســتای آمادگــی الزم و اهمیت پایداری 
شــبکه های توزیع بــرق و تامین بــرق مطمئن و پایدار مشــترکین 
بخــش گل تپه، مانــور عملیاتی و جهــادی شــبکه های توزیع برق 

برگزار شد.
وی افــزود: این مانور با حضور 15 اکیپ عملیاتی در بخش گل 
تپه و دعوت از ســایر شهرســتان های اســتان همدان از محدوده 
اراضی عظیم دره تا روســتای ســراب به طــول 15 کیلومتر برگزار 

شد.
مدیر توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ با بیان اینکه این مانور 
به صورت خط گرم و بدون اعمال خاموشــی برق انجام شد، گفت: 
در این مانور عیوب و اشکاالت شناسایی شده در فیدر فشار متوسط 
علیصدر برطرف شــد کــه این امــر موجب کاهش خاموشــی ها و 

اتصااللی های این شبکه می شود.

zzشدzبرقدارz)مرکزیzبخش(zتوابعzازzآبادzدولتzروستای
وی با بیان اینکه تنها روستای بدون برق شهرستان کبودراهنگ 
برق دار شــد، اظهار داشــت: روســتای دولت آبــاد از توابع )بخش 
مرکــزی( با جمعیت بــاالی 10 خانوار از نعمت بــرق پایدار بهره مند 

شدند.
همدانــی با بیــان اینکه بیــش از 7 میلیــارد و 800 میلیون ریال 
برای برقرســانی به این روستا هزینه شده اســت، افزود: احداث 3 
کیلومتر شــبکه فشار متوسط، 370 متر شبکه فشار ضعیف و نصب 
یک دستگاه ترانســفورماتور 50kva   با حضور مدیر عامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان برقدار شد.
شناسایی 573 فقره برق غیر مجاز در شهرستان کبودراهنگ

وی از شناســایی 573 فقره برق غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون 
در شهرســتان کبودراهنگ خبر داد و گفت: از این تعداد 186 مورد 

جمع آوری و 43 مورد نیز به مراجع قضایی معرفی شده است.
مدیر توزیع برق کیبودراهنگ با اشاره به اجرای تبدیل سیم های 
مســی به کابل خودنگهدار افزود: تاکنون بیش از 5/18 کیلومتر از 

سیم های مسی شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مالیر 
خبر داد

جمع آوری 544 انشعاب 
غیرمجاز برق

در شهرستان مالیر

مدیر توزیع نیــروی برق شهرســتان مالیر 
از جمع آوری 544 انشــعاب غیرمجاز برق در 
نیمه اول ســال جاری در شهرستان مالیر خبر 

داد.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت توزیع 
نیــروی بــرق شهرســتان مالیر، رضا شــیردره 
اظهار داشــت: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
544 انشــعاب غیرمجاز در شهرســتان مالیر 

شناسایی و جمع آوری شده است.
وی افــزود: بــا شناســایی و جمــع آوری این 
تعداد انشــعاب غیرمجاز که نقش بسزایی در 
کاهش تلفات شهرستان داشته است، مبلغ 600 

میلیون تومان خسارت از متخلفین اخذ شد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر با 
بیان اینکه اســتفاده  غیر مجاز از برق )سرقت 
انرژی برق( عالوه بر خســارت به شبکه توزیع 
برق، باعث تضییع بیت المال، ایجاد نوســان 
در شــبکه های برق و خسارت به وسایل برقی 
مشــترکان می شــود، ادامــه داد: در صــورت 
مشــاهده تخلــف، انشــعاب بــرق مشــترک 
متخلــف جمــع آوری می شــود و مشــترک به 
اندازه مصرف برقی که استفاده کرده خسارت 

و بهای آن را باید پرداخت می کند.
وی نقــش مــردم در ایــن زمینــه را مهــم 
دانســت و تصریح کــرد: از همه شــهروندان 
درخواســت داریم در صورت مشاهده چنین 
مــواردی، از طریــق شــماره تلفــن 121 )مرکز 
اتفاقــات و عملیات توزیع بــرق مالیر( با این 

امور همکاری کنند.
zzzوzاصالحzنهایــیzمرحلهzعملیــاتzآغاز

بهینهzوzمقاومzسازیzفیدرzگنجاب
مدیر توزیع نیــروی برق مالیــر در ادامه از 
آغــاز عملیات مرحله نهایــی اصالح و بهینه و 
مقاوم ســازی فیــدر گنجاب خبــر داد و گفت: 
پــروژه فیــدر گنجاب بــا مشــخصات فیزیکی 
نصــب 32 اصلــه پایــه و احــداث 2 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط برای جابجایی، رفع حریم 
و اصالح ســطح مقطع شــبکه فشــار متوسط 
روســتای ازناو در مرحله نهایی و بهره برداری 
است. وی با بیان اینکه طول فیدر گنجاب 100 
کیلومتر اســت که 16 روستا و 12 هزار مشترک 
را تغذیــه می کنــد، اظهار داشــت: در فاز اول 
این پروژه 65 اصلــه پایه نصب و 60 کیلومتر 

شبکه فشار متوسط اصالح شد.
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لزوم آمادگی استان همدان برای اجرای مدیریت بار زمستانه
 ضرورت کاهش 90 درصدی مصرف برق ادارات خارج از ساعات اداری

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با تأکید بر لزوم آمادگی استان برای اجرای 
مدیریــت بار زمســتانه گفــت: در این راســتا باید 
با اســتفاده از همــه ظرفیت ها نســبت به کاهش 
مصــرف بــرق در اســتان اقدام شــود کــه ادارات و 
دســتگاه ها مکلف به کاهش 90 درصدی مصرف 

برق خود در ساعات غیر اداری هستند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی در جلسه 
هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان همدان در 
راستای مدیریت بار زمستانه با اشاره به نیروگاه  های 
موجود در اســتان و تولید برق عنــوان کرد: حدود 
یک هزار مگاوات تولید برق نیروگاه شهید مفتح و 
50 مگاوات تولید نیز در حوزه انرژی خورشــیدی و 
chp داریم که در این حوزه پایلوت کشوری هستیم.
وی با بیان اینکه پیک بار تابســتان امســال به 
778 مگاوات رســید، گفت: در راســتای مدیریت 
پیک بار برنامه مدیریت اضطــرار بار بر روی تمام 
فیدرهای استان به جز فیدرهای حساس و حیاتی 
از قبیل بیمارســتان ها، آب شــرب، مراکــز مهم و... 

اجرا شد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه رشــد پیک بار اســتان نسبت 
به ســال 99 که 731 مگاوات بود، 6.5 درصد رشد 
داشــته اســت، گفت: این رشد در ســطح کشور 15 

درصد بوده است.
وی بــا تأکید بر آمادگــی دســتگاه های اجرایی 
در مواقــع بحران و حســاس و ضرورت اســتفاده از 
ژنراتورهــای اضطــراری در مواقع الزم افــزود: برای 
مشترکین خانگی و تجاری پر مصرف نیز کنتورهای 
هوشمند نصب می شود تا میزان مصرف آنها از راه 

دور کنترل شود.
جمشــیدی تصریح کــرد: طرح QR کــد نیز در 
استان در حال اجرا است که در این طرح برچسبی 
در کنار کنتور نصب می شود که مشترکین می توانند 
با استفاده از گوشی و اسکن کد به راحتی به اطالعات 

وضعیت مصرف خود دسترسی داشته باشند.
وی با اشــاره بــه اجــرای برنامه هــای مدیریت 
مصرف و عقد تفاهمنامه با مشترکین کشاورزی و 
صنعتی و طرح های تشویقی افزود: سهمیه استان 
در این زمینه 80 مگاوات بود که مشــترکین استان 

132 مگاوات همکاری داشتند که جای تقدیر دارد.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان با تأکید بر لزوم آمادگی استان برای اجرای 
مدیریت بار زمســتانه اظهار داشــت: در این راستا 
نیز باید با اســتفاده از همه ظرفیت ها نســبت به 
کاهش مصرف برق در استان اقدام شود که ادارات 
و دستگاه ها مکلف به کاهش 90 درصدی مصرف 

برق خود در ساعات غیر اداری هستند.
وی بــا بیــان اینکــه دمــای آســایش 18 درجه 

ســانتیگراد است که دمای وســایل گرمایشی باید 
بر اســاس این درجه تنظیم شوند، گفت: مدیریت 
مصرف برق روشــنایی پارک ها، معابر درون شهری 
و برون شهری به جز مناطق حادثه خیز نیز از دیگر 
راهکارهــای مدیریت مصرف برق اســت که در این 
راستا با همکاری دســتگاه های ذیربط و واحدهای 
صنعتی با توان مصرفی بیش از 2 مگاوات مکلف به 

کاهش 30 درصدی مصرف این بخش ها هستیم.
جمشــیدی ابراز داشــت: در حوزه اطالع رسانی 
و آگاه ســازی نیــز بــا همکاری صــدا و ســیما، اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، رســانه ها و جراید 
محتواهای تولید شــده در راســتای نهادینه کردن 
فرهنگ مدیریت مصرف انرژی گاز و برق در اختیار 

عموم مشترکین قرار می گیرد.
وی با اشاره به شناســایی و جمع آوری 163 مزرعه 
رمزارز غیرمجاز با 2 هزار و 299 ماینر در سطح استان 
عنوان کرد: از این تعــداد 27 مزرعه با 896 ماینر در 
سال 98، 37 مزرعه با 709 ماینر در سال 99 و در سال 
جاری نیز 97 مزرعه با 694 ماینر با 1.1 مگاوات مصرف 

جمع آوری و تحویل دستگاه قضایی شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریــح کــرد: در مجمــوع با اســتخراج 
رمزارزهای غیرمجاز 7 میلیارد و 100 میلیون تومان 
انرژی برق محاســبه شــده کــه در حــال اخذ مبلغ 

مذکور هستیم.

برگزاری جلسه گردهمایی ایمنی در مدیریت توزیع برق رزن

جلســه گردهمایی ایمنی با حضور کارکنــان بهره برداری در نمازخانه 
برق رزن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرســتان رزن، جلســه 
گردهمایی ایمنی با موضوع تجزیه تحلیل حوادث و ارزیابی ریسک های 
شــغلی در محیط کاری بــا حضور کارکنان بهره بــرداری در نمازخانه برق 

رزن برگزار شد.
عبــاس صفایی مدیر برق رزن در این جلســه بیان داشــت: همکاران 
با پایش و کنترل وســایل انفرادی و گروهی و رعایت دســتورالعمل های 
ایمنی می توانند تا حد زیادی خود را از گزند حوادث در امان نگه دارند و 

از وقوع حوادث جلوگیری کنند.
پیمــان جهانبانی مســئول ایمنی توزیع بــرق رزن نیز در این جلســه 
ضمن تحلیل حوادث رخ داده، به حوادث اشــاره شــده در صورتجلســه 
کمیته حفاظت فنی و بهداشــت کار پرداخت و هریک از موارد را بررســی 

و تحلیل کرد.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه مطالبــات این شــرکت از 
مشــترکین گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان 
128.5 میلیــارد تومــان از مشــترکین خود طلب 

دارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی در حاشیه 
افتتاح نمایشــگاه ســیم و تجهیزات برقی سرقت 
شــده که به همت دفتر حراســت و امور محرمانه 
این شــرکت با حضور جمعی از مسئولین استانی 
برگزار شــد، اظهار داشت: دو معضل جدی که در 
سالیان اخیر صنعت برق با آن مواجه بوده است، 
سرقت ســیم و تجهیزات برقی از شبکه های برق و 
سرقت انرژی الکتریکی با وصل برق غیر مجاز در 

حواشی شهرها است.
وی افــزود: از ابتدای ســال 95 تا پایــان آبان 

ماه ســال 1400 بیش از 8.5 میلیارد تومان سیم 
و تجهیزات برقی در اســتان سرقت شده است که 
در این رابطــه با همــکاری و هماهنگی نیروهای 
انتظامی، مدیریت آگاهی استان، دفتر حراست و 
دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق و همچنین 
با رســیدگی مراجع قضایــی 173 نفر دســتگیر و 
روانه زندان شــدند و مبلــغ 693 میلیون تومان 

خسارت از سارقین اخذ شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشاره به سرقت 13 هزار و 257 کیلوگرم 
ســیم مسی از شــبکه های توزیع برق اســتان ابراز 
داشــت: در ســال 1400 در امور یک بــرق همدان 
بیشترین ســرقت تجهیزات برقی و در شهرستان 

فامنین کمترین سرقت را داشته ایم.
وی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون 
شــاهد 875 مــورد ســرقت در اســتان بوده ایم، 

گفت: یکــی از راهکارهای مؤثر بــرای جلوگیری از 
این ســرقت ها، تبدیل سیم های مســی به کابل 
خودنگهــدار اســت کــه در این راســتا طی ســال 
گذشــته 3 هــزار و 398 کیلومتر از شــبکه مســی 
اســتان با هزینه کرد 28 میلیــارد تومان به کابل 

خودنگهدار تبدیل شد.
جمشــیدی تصریــح کــرد: ایجاد گشــت های 
مشترک شبانه با نیروی انتظامی، نصب اسپیسر 
و قفل و جوشکاری لوالی درب تابلوهای برق و... 
از دیگــر اقدامات صورت گرفته برای پیشــگیری از 

سرقت تجهیزات برقی از شبکه ها بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ســال جــاری نیــز 
برنامه های پیشگیری با جدیت پیگیری و اجرایی 
می شــود، ادامه داد: تبدیل 450 کیلومتر ســیم 
مسی به کابل خودنگهدار نیز با اعتبار 90 میلیارد 
تومان توسط معاونت برنامه ریزی و مهندسی در 

سطح استان در دست انجام است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به مطالبات این شرکت از مشترکین عنوان کرد: 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 128.5 میلیارد 
تومان از مشــترکین خــود طلب دارد کــه از این 
میــزان 48.1 میلیــارد تومــان در بخــش خانگی، 
31.3 میلیــارد تومــان در بخش عمومــی، 25.8 
میلیارد تومان در بخش کشــاورزی، 21.2 میلیارد 
تومــان در بخــش ســایر مصــارف و 2.1 میلیارد 

تومان در بخش صنعتی است.
وی افــزود: عدم وصــول این مبلغ مشــکالت 
عدیده ای در پی دارد و درخواست ما از مشترکین 
این اســت که بــا پرداخت بــه موقــع هزینه برق 
مصرفــی خــود مــا را در ارائــه بهتــر و مطلوب تر 

خدمات یاری دهند.

مدیر امور یک برق همدان خبر داد

کشف 33 مورد برق غیر مجاز در منطقه قهاوند
مدیر امور یک برق همدان از کشــف 33 مورد 

برق غیر مجاز در منطقه قهاوند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، 
ذبیــح هللا عواطف فاضل با اشــاره بــه اقدامات 
انجــام شــده ادارات زیرمجموعــه این امــور بیان 
کرد: از اقدامات انجام شــده توســط برق مریانج 
ســرویس معابــر به تعــداد 330 مــورد در جاده 
کرمانشــاه، مریانــج و شــهرک الوند، نصب ســه 
پایه ســیمانی شــهری و احداث پنج فاصله کابل 
خودنگهدار برای توســعه متقاضیان شهری بوده 

است.
وی اجرای طرح جهادی روســتای یکن آباد را از 
دیگر اقدامات برشــمرد و افزود: این طرح شامل 
احــداث 5 اصلــه تیــر، جابجایی 6  اصلــه تیر در 
روستای یکن آباد و 4 اصله در روستای مهدی آباد 

و فروش 37 عدد کنتور به متقاضیان بود.
مدیر امور برق همدان یک عنوان کرد: توســط 
برق قهاونــد نیز 32 مورد اصالح  پایه روســتایی، 

اصالح یک هــزار متر کابل خودنگهــدار، 20 مورد 
اصالح چــراغ، جابجایی 20 عدد پایــه از معابر 8 
روستا، انجام سرویس روشنایی 18 روستا و اصالح 

30 عدد کنتور انجام گرفت.

وی گفت: نصب 30 مورد  پایه و یک هزار و 500 
متر شــبکه جدید بــرای برقدار کــردن متقاضیان 
جدید، نصب 20 عدد کنتور و کشف 33 مورد برق 
غیر مجاز نیز از دیگر اقدامات این اداره بوده است.

zzzروســتایzدرz20zkvzخطzمترz2200zاحداث
انجالس

فاضلــی با اشــاره به دیگــر فعالیت هــا اظهار 
 20 kv داشــت: احــداث 2 هــزار و 200 متــر خــط
انجالس و نصب پســت هوایی KVA 50 روســتای 

انجالس با موفقیت انجام شد.
وی با اشــاره به نصب و برقدار شدن 5 دستگاه 
پســت کمپکت زمین های دادگســتری بیان کرد: 
نصــب 60 اصله پایــه و احــداث 2 کیلومتر کابل 
خودنگهدار فشــار ضعیف  و نصب 22 اصله پایه 
تلســکوپی روشــنایی زمین های دادگستری نیز از 

دیگر اقدامات بود.
مدیر امور بــرق همدان یک با اشــاره به نصب 
12 اصله پایه در راســتای احداث شــبکه روستایی 
جدید در قالب بند »د« گفت: همچنین 30 اصله 
پایه تلســکوپی روشــنایی برای مســیر امــام زاده 
محسن)ع( حد فاصل توئیجین و موئیجین و 300 

دستگاه کنتور برای متقاضیان جدید نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

بدهی 128.5 میلیارد تومانی
مشترکین به شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
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معرفی کارکنان نمونه  شرکت توزیع برق استان همدان

ایمن کار نمونه 

جناب آقای  
ابوالفضل نادری

از توزیع برق شهرستان مالیر

ایمن کار نمونه 

جناب آقای
پیمان بودالیی

از توزیع برق شهرستان بهار

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان از رشــد 8.9 درصدی مصــرف برق طی 
ســال جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
در اســتان همــدان خبــر داد و گفت: بــا در نظر 
گرفتن خاموشی های اعمال شده ناشی از کمبود 

نیرو، این میزان به 11.3 درصد خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشــیدی با توجه 
به ضرورت مصرف بهینه انرژی در زمســتان سال 

جاری و تابستان 1401، اظهار داشت: برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری درســت از ســوی مســئولین و 
نهادهای مرتبــط در این زمینه امــری مهم و الزم 

االجرا است.
وی افــزود: در ایــن راســتا شــرکت توزیع برق 
اســتان همدان با در نظر گرفتــن اقدامات انجام 
شــده و اســتفاده از تجــارب قبــل، نقــاط قوت را 
تقویت کــرده و برای رفــع موانع و اصــالح نقاط 

قابل بهبود، با حداكثر توان اقدام می کند. 
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیان اینکــه یکی از برنامه هــای وزارت 
نیــرو نصــب کنتورهــای هوشــمند بــا اولویــت 
مشترکین پرمصرف است، گفت: این امر می تواند 
مقدمــات الزم را برای تحقــق رویت پذیری میزان 
بــار و کنترل اثربخــش آن فراهم کنــد چراکه این 
کنتورها قابلیت پایش میزان مصرف را به صورت 
لحظــه ای و همچنین قطــع برق مشــترکانی که 

میزان مصرف آنها بیش از حد مجاز است، دارد.
وی با اشــاره به بررســی مصرف برق اســتان 
از ابتدای ســال جــاری تا پایــان مهر مــاه ابراز 
داشــت: میزان مصرف برق اســتان 8.9 درصد 
رشد نســبت به مدت مشابه سال گذشته نشان 

می دهــد که بــا در نظــر گرفتن خاموشــی های 
اعمال شده ناشــی از کمبود نیرو، این مقدار به 

11.3 درصد خواهد رسید.
جمشــیدی با بیان اینکه بیشــترین رشــد در 
بخش کشــاورزی و صنعتی بوده است، گفت: در 
بخــش تجاری و ســایر مصارف نیــز 8.3 درصد 

رشد داشتیم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین کاهش مصرف 
نیز در بخــش روشــنایی معابر به میــزان  34.9 
درصــد بــوده اســت، یــادآور شــد: 81.4 درصد 
مشترکان خانگی اســتان همدان، الگوی مصرف 
مشــترکان،  درصــد   18.6 و  می کننــد  رعایــت  را 

پرمصرف هستند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان تصریح کرد: مشــترکان پرمصرف باالتر 
از الگوی مصــرف یعنی در ماه های غیر گرم بیش 
از 200 کیلووات ســاعت در مــاه و در ماه های گرم 
بیــش از 300 کیلووات ســاعت در مــاه مصــرف 
دارند که باید با بررســی لــوازم برقی خود، میزان 
مصرفشــان را مدیریــت کرده و بــا رعایت الگوی 
مصــرف در رده مشــترکین خوش مصــرف و کم 

مصرف قرار گیرند.

وی عنوان کرد: در ماه های سرد سال، مصرف 
گاز بــه خاطر ســرما بیشــتر شــده و اگــر مصرف 
گاز کنترل نشــود تامیــن ســوخت نیروگاه ها با 
مشــکل مواجــه شــده و تولید برق هــم کاهش 
می یابد، بنابراین بهترین و اقتصادی ترین روش 
صرفه جویــی، مدیریــت و اصالح الگــوی مصرف 

همزمان برق و گاز است.
جمشــیدی با بیان اینکه در ایــن خصوص در 
ســطح اســتان اکیپ های بازدید از مراکز اداری و 
تجاری تشــکیل شــده اســت تا بر کنترل مصرف 
نظــارت کننــد، یــادآور شــد: از ادارات و اصناف 
تقاضــا داریــم مصرف بــرق غیرضــروری خود را 
بــه منظور جلوگیــری از اعمال خاموشــی برق در 

روزهای سرد مدیریت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: اســتفاده از نور طبیعی 
روز، خامــوش کردن المپ های اضافــی در منازل 
و محل کار، اســتفاده از لوازم خانگی با برچســب 
مصــرف انــرژی A، اســتفاده از لباس هــای گرم و 
مناسب در زمستان و استفاده از پرده های ضخیم 
بــرای جلوگیــری از خــروج هــوای گــرم از محیط 
می توانــد تا حدی زیادی در مصــرف بهینه انرژی 

در فصل سرد سال موثر باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

رشد 11.3 درصدی مصرف برق در استـان همدان

بســیج  مقاومت  پایــگاه  فرمانــده 
شهید کاوه فروغی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان گفت: به مناسبت 
دهه بصیــرت و هفتــه مقاومت بیش 
از 50 نفــر از همــکاران در دو نوبــت با 
هماهنگی هــای انجام شــده اقدام به 

اهدای خون کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان همدان، 
واحد حمیدی با اشــاره به برنامه های 
این پایگاه به مناســبت گرامیداشــت 
مقاومــت  هفتــه  و  بصیــرت  دهــه 
اظهار داشــت: به مناســبت ایــن ایام 
برنامه های متنوع فرهنگی و بصیرتی 

به همت همکاران بســیجی در ستاد و واحدهای 
تابعه برگزار شد.

وی افــزود: اهــدا 70 جلــد کتــاب »ابرقــدرت 
خداســت« مجموعه خاطــرات مردم همــدان از 
زمان تشــییع سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
و خبر شــهادت ایشــان بــه همکاران در ســالروز 

شهادت سردار دل ها، برپایی ایستگاه صلواتی و 
غبارروبی مزار شهدای گمنام با حضور مدیرعامل 

و همکاران از جمله این برنامه ها است.
فرمانــده پایگاه مقاومت بســیج شــهید کاوه 
فروغی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
حضور در آیین عطرافشــانی گلزار شهدا همراه با 

دیگر دســتگاه های استان ومراســم گرامیداشت 
9 دی و روز بصیــرت وســالگرد شــهادت ســردار 
ســلیمانی و آیــت هللا مصبــاح یــزدی را از دیگر 

برنامه ها برشمرد.
وی بــا اشــاره بــه برگزاری ختــم قــرآن کریم و 
مراسم پر فیض زیارت عاشــورا ویژه خواهران در 

ســتاد و واحدهای تابعه گفت: همچنین 
به مناســبت ایــن ایام بیــش از 50 نفر از 
همکاران در دو نوبت بــا هماهنگی های 

انجام شده اقدام به اهدای خون کردند.
حمیــدی بــا اشــاره بــه کاشــت نهال 
بــه مناســبت ســالگرد شــهادت ســردار 
دل ها با حضور یکــی از مدافعان حرم در 
محوطه ستاد شرکت عنوان کرد: نشست 
فرزنــدان  بــا  مدیرعامــل  هم اندیشــی 
شــهدا، رابطین فرهنگی و نماز در ســطح 
واحدهــای اجرایی نیز بــه وصرت ویدئو 

کنفرانس برگزار شد. 
بســیجی  کوهنــوردان  صعــود  از  وی 
صنعت آب و برق بــه قله الوند خبر داد 
و گفــت: برگزاری همایش گرامیداشــت شــهید 
ســلیمانی به همت صنعت آب و برق اســتان در 
اکباتان، مســابقات نقاشــی بین فرزندان  ســد 
همکاران، فضاســازی ایام دهــه بصیرت و هفته 
مقاومت، ارسال پیامک و... نیز از دیگر اقدامات 

بود.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید کاوه فروغی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

اهدای خون بسیجیان شرکت توزیع برق استان همدان به مناسبت سالگرد شهید سلیمانی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به بازنشستگان

آقایان جواد قدرتیzازzبهار و محمد قربان بنکره ازzمالیر نایل شــدن شما 
را به افتخار بازنشستگی تبریك گفته و از خداوند آرزوی پیروزی و موفقیت شما را 

در تمام عرصه های زندگی خواستاریم.
بر این باوریم بازنشستگی فصل نوینی از زندگی و آغازی برای زندگی 

با شــیوه و ایده های جدید اســت، امید اســت این دوران جدید از 
پربارترین و با نشاط  ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.
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مدیر امــور بــرق همــدان یــک از کاهش 46 
درصدی انرژی توزیع نشــده در ســال جاری خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی امور برق همدان یک، 
ذبیح هللا فاضلی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در فصــل پاییز اظهار داشــت: طــی چهار مرحله 
عملیــات موفق 17 دســتگاه ماینــر تولیدکننده 

رمزارز و 150 مورد برق غیرمجاز جمع آور شد.
وی با اشــاره به تعدیل 420 عــدد چراغ بیان 
کرد: اجرای 250 مورد تعمیرات ضروری سرویس 
و نظافــت پســت ها در راســتای ارائــه خدمــات 
مشــترکین  و  اداراه   312 از  بازدیــد  مطلوب تــر، 
پرمصــرف به منظــور کاهــش مصــرف و صدور 
اخطار بــه تعداد 200 مــورد و 70 مــورد خدمات 

غیرحضوری از دیگر اقدامات این امور بود.
مدیر امــور بــرق همــدان یــک از کاهش 46 
درصدی انرژی توزیع نشده در سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه در سال گذشته خبر داد و گفت: 
اصــالح 10 اصله کجی پایه، نصــب 4 اصله پایه و 
150 متر کابل کشی شبکه با کابل خودنگهدار نیز 

از دیگر برنامه ها بود.
وی ادامه داد: همچنین اصالح کابل سرویس 
 10 تعویــض  مــورد،   36 تعــداد  بــه  مشــترکین 
دســتگاه کلیدکاردی، برقــدار کردن 5 دســتگاه 
پســت کمپکت جدیداالحداث از دیگــر اقدامات 

بوده است.
فاضلی تصریح کرد: در آذر ماه ســال جاری در 
بخش امور مشترکین این امور 436 مورد فروش 
انشــعاب برق، 89.6 درصد وصــول مطالبات و 
همچنین 4 هزار و 69 مورد بازرسی صورت گرفته 

و تلفات نیز 6.37 درصد بوده است.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در اداره 
بــرق مریانج اظهار داشــت: دو درصــد افزایش 
ضریب بهره برداری از پســت ها، دو مورد تامین 
برق متقاضیان با نصب پســت های کم ظرفیت، 
یک مورد اصالح سیستم زمین در شبکه، تعدیل 
بار دو دســتگاه از پســت ها و دو عدد از فیدرها، 

12 مــورد اصــالح اتصــاالت سســت، اصــالح 15 
انشعاب کابل سرویس مشــترکین از جمله این 

اقدامات است.
وی با اشــاره به برگزاری ســه جلســه توجیهی 
با مامورین قرائــت افزود: 20 مورد کنترل کمیت 
و کیفیت قرائت و گزارشــات غیر مجــاز، 10 مورد 

برخــورد مناســب و موثر با برق هــای غیر مجاز، 
مغایرت چهار انشــعاب نصب شده و ثبت شده 
در سیستم مشترکین و  شناسایی 30 عدد لوازم 
اندازه گیــری معیــوب از دیگــر فعالیت هــا بوده 

است.
مدیــر امــور برق همــدان یــک تعویض ســه 

دســتگاه لــوازم اندازه گیــری معیــوب، نصب دو 
دســتگاه لــوازم اندازه گیــری روشــنایی معابر با 
قرائت، کنترل و اصالح سیســتم روشــنایی معابر 
و تعدیــل بــار در حــوزه شــهری بــه تعــداد 85 
مورد، شــاخه زنی درختان، 210 متر تبدیل شــبکه 
ســرقت شــده با کابــل خــود نگهــدار، 930 متر 
توسعه روشــنایی معابر جاده ای، نصب 10 اصله 
پایه طرح جهادی روســتایی، جابجایــی 11 مورد 
پایه های وسط معبر، نصب هشت مورد روشنایی 
معابر طرح جهادی روستایی، 10 مورد حریم بانی 
بــرای جابجایی ترانس و رفع حریم و اخطار داده 

شده را از جمله برنامه های انجام شده برشمرد.
وی بیان کرد: 30 مورد کنترل و اصالح سیستم 
روشــنایی معابر و تعدیل بار در حوزه روســتایی، 
اصــالح و ریگالژ شــبکه ســیمی به تعداد هشــت 
اســپان، رفــع کجی چهــار پایه، نصــب دو پایه به 
منظــور تیرهــای شکســته  5 کیلومتــر بازدید و 
اصالح شبکه روشــنایی جاده ای به صورت روزانه، 
6 مورد عیب یابی بــرای ترمیم و اصالح اتصاالت 
کابل هــای زمینــی، نصــب 36 دســتگاه لــوازم 
اندازه گیری عادی نیز اجرا و یک دســتگاه ترانس 

گلخانه برقدار شده است.
فاضلی ادامه داد: در برق قهاوند نیز 50 مورد 
اصالح اطالعــات، 30 مــورد تغییر نــام، 15 مورد 
تغییر تعرفه، 20 مورد هزینه خســارت به شــبکه، 
22 هزار و 402 مورد تسویه بدهی، 20 مورد وصل 
مجدد و 20 مورد تســویه حســاب انجام شــده و 
ارســال 2 مورد طرح هــای برقی کــردن چاه های 
دیزلی، نصب یک مورد شبکه بند »ج« روستایی، 
نصــب 34 مــورد انشــعاب جدیــد و تعویض 9 

دستگاه کنتور صورت گرفته است.
وی بارگیری زمستانه 30 دستگاه پست، بازدید 
شبکه فشار ضعیف در ســه روستا، اصالح و بهینه 
40 پایه فشــار ضعیــف، اصالح و بهینه ســازی 3 
هزار متر شبکه خودنگهدار و 40 مورد شبکه معابر 
روستایی بند »ج« و اصالح 500 متر شبکه سرقتی 
با کابل خودنگهدار را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

مدیر امور برق همدان یک خبر داد

 کاهش 46 درصدی انرژی توزیع نشده در حوزه امور برق همدان یک

به گزارش روابط عمومی، علی سهرابی بیدار 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در اولیــن روز کاری خــود بــا حضــور 
در گلزار شــهدای شــهر همدان بــه مقام واالی 
شهیدان ادای احترام و با آرمان های امام)ره( و 

شهدا تجدید میثاق کرد.
وی با بیان اینکه استقالل، عزت و سربلندی 
امروز ما مرهــون فداکاری و از جان گذشــتگی 
شهدا و ایثارگران است، گفت: از شهدا استمداد 
می طلبیم تا بتوانیــم خدمتگزاری صادق برای 

مردم و ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
در ادامه نیز مدیرعامل، معاونین، مدیران 
و جمعــی از کارکنــان شــرکت توزیــع نیــروی 
برق اســتان بــه مناســبت گرامیداشــت دهه 
بصیرت در اجتماع بزرگ 9 دی در میدان امام 

خمینی)ره( همدان شرکت کردند.

تجدید میثاق مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با شهدا در اولین روز کاری
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشاره به پیگیری قانون تبدیل وضعیت 
نیروهای ایثارگــر گفت: در این خصوص 198 نفر 
مــدارک خــود را ارســال کرده اند کــه 120 نفر آنها 
مشــمول ایــن قانــون بوده انــد و در مرحله اول 
87 نفر برای صدور مجوز نهایی به شــرکت توانیر 

معرفی شده اند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، شیرزاد جمشیدی در جلسه 
بررســی تبدیل وضعیــت ایثارگــران و رزمندگان 
که با حضور مشــاور مدیرعامل شرکت توانیر در 
امور ایثارگران برگزار شــد، با اشــاره بــه اقدامات 
انجام شــده در حــوزه ایثارگــران اظهار داشــت: 
بــا پیگیری هــای انجام شــده  طــرح طبقه بندی 
مشــاغل و درج فوق العــاده ایثارگری و امتیازات 
احــکام  در  تشــویقی  رتبــه  و  تحصیلــی  مــدرک 

کارگزینی همکاران اجرا شده است.
وی افــزود: از دیگــر اقدامات اجرایــی اعمال 
معافیت هــای بیمــه ای، درمانــی، مالیــات برای 
ایثارگــران مشــمول، اجــرای ســهمیه 5 درصدی 
و 25 درصــدی ایثارگــری در اســتخدام و تبدیــل 
وضعیت هــا و پیگیری وضعیــت نیروهای ایثارگر 
شاغل در شــرکت خدماتی برای تبدیل وضعیت، 

بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکــه در خصــوص پیگیــری 
وضعیت نیروهــای ایثارگر نیز جزء شــرکت های 
پیش رو هســتیم، ابراز داشــت: در راستای اجرای 
بند )د( تبصره )20( قانون بودجه ســال 1400 کل 

کشــور نیز کمیته سرمایه انســانی تشکیل شده و 
مصوبات آن اجرا می شود.

وی بــا اشــاره به اینکــه در این خصــوص 198 
نفــر مدارک خــود را ارســال کرده اند کــه 120 نفر 
آنها مشــمول این قانون بوده انــد، ادامه داد: در 
مرحلــه اول 87 نفر برای صدور مجــوز نهایی به 
شــرکت توانیر معرفی شــده اند و 34 نفــر نیز بر 
اساس دستورالعمل ها شرایط احراز نداشتند که 

به آنان اعالم شده است.
جمشیدی با بیان اینکه در شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان 39 نفر ایثارگر شــاغل و 130 
نفر ایثارگر بازنشسته داریم، گفت: طی برنامه ها 
و همایش هــای مختلــف از ایثارگــران شــاغل و 

پیشکسوت تجلیل شده است.
»مجموعــه  کتــاب  پیش نویــس  تهیــه  از  وی 
خاطــرات ایثارگــران شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همــدان« خبــر داد و افزود: در راســتای 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در شــرکت نیز در 
کنــار برنامه های فرهنگی، وصیت نامه شــهیدان 
اســتان به صــورت هفتگی بــرای کارکنان ارســال 

می شود.

zzzوضعیــت zتبدیــل zطــرح zابهامــات zرفــع
ایثارگرانzدرzکمیتهzمنابعzانسانیzشرکتzها

مشــاور مدیرعامــل شــرکت توانیــر در امــور 
ایثارگــران نیــز در ادامه با بیان اینکه از ســال 57 

ایران اســالمی وارد مسیری شــد که امروز قدرت و 
اقتدار آن در منطقــه نظیر ندارد و تمام برنامه ها 

و نقشه  ابرقدرت های جهان را تغییر داد.
سیدمحســن وهابی با اشاره به اجرای بند )د( 
تبصره )20( قانون بودجه ســال 1400 کل کشــور 
گفت: با توجــه به انجام مقدمــات اجرایی طرح 
پــس از تأمین منابــع مالی و رفع ســایر ابهامات 

اجرایی خواهد شد.
وی ادامــه داد: مجمــوع اشــکاالت و ابهامات 
در ایــن خصوص بایــد در کمیته منابع انســانی 
بــرای  شــرکت ها بررســی و کارشناســی شــده و 
تصمیم گیــری همــراه بــا پیشــنهادات اجرایی و 

عملی به حوزه ستادی توانیر ارسال  شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

120 نفر مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
همکاران گرامی

آقایان محمود و مصطفی بیات، ذبیح اله فاضلی از امور یک 
و علی افریشم از کبودراهنگ

و خانم ها پناهنده و فامیل صحرایی از ستاد
بدینوســیله مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده، برای آن عزیزان ســفر 
کرده علو درجات معنوی و برای شما و خانواده محترم صبر جمیل از درگاه 

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

تسلیت

بدینوسیله درگذشت

حسن مصطفی نژاد از همکاران امور یک
را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات معنوی 

و برای خانواده محترم ایشان صبر جمیل از درگاه خداوند منان 

مسئلت داریم.

همدان ستاد

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان صنعت آب و برق به مناسبت هفته بسیج مراسم قرائت زیارت عاشورا
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zz:همدانzبرقzیکzامور
حضور بانوان امور برق همدان یک در همایش تکریم از مادران و 

همسران شهداء

امــور بــرق همدان یــک، در هفته جاری جمعــی از بانوان همــکار امور یک بــرق همدان در 
همایشــی که به مناســت ســالروز وفات ام البنین )س( با عنوان تکریم از مادران و همســران 

شهداء در حسینیه امام خمینی  )ره( برگزار شد، شرکت کردند.

حضور کارکنان امور برق همدان یک در مراسم گرامیداشت شهید 
سلیمانی و ایام فاطمیه

امور برق همدان یک، جمعی از همکاران امور یک برق همدان در مراســمی که به مناســبت 
ایام فاطمیه و دومین ســالگرد شهادت سردار حاج قاسم ســلیمانی توسط صنعت آب و برق 

استان همدان برگزار شد، شرکت کردند.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی مقاومت در امور برق 
همدان یک

امور برق همدان یک، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی مقاومت و دومین سالروز شهادت 
ســردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی مراسم گرامیداشــتی بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در 
نمازخانه امور یک برق همدان برگزار شــد و حجت االســالم شــاکری امام جماعت این امور در 

خصوص نماز و جایگاه آن و شهدای مقاومت مطالبی را بیان کرد.

غبارروبی گلزار شهداء گمنام با حضور کارکنان امور برق همدان یک

امور برق همدان یک، آیین غبارروبی مزار شــهدای گمنام به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی 
مقاومت و دومین ســالروز شهادت سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور مدیر و 

جمعی از همکاران امور برق همدان یک برگزار شد.

همــدان

همدان

اهداء خون کارکنان به مناسبت سالگرد شهید سلیمانی

تجلیل  از خانواده شهید

افتتاح پایگاه شهید فانوسی

برگزاری میز خدمت به مناسبت هفته بسیج

اهداء خون کارکنان امور برق همدان یک به مناسبت سالگرد شهید 
سلیمانی

امور برق همدان یک، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی مقاومت و دومین سالروز شهادت 
سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، جمعی از پرسنل این امور طی هماهنگی های به عمل 
آمده با ســازمان انتقال خون در شــهر همدان و حضور در این مجموعــه اقدام به اهداء خون 

خود کردند.

احداث خط 20kv  روستای انجالس و زمین های دادگستری همدان

امــور برق همــدان یک، ذبیح الــه عواطف فاضلی با اشــاره به احداث خط 20kv  روســتای 
انجالس به طول 2 هزار و 200 متر و نصب یک دستگاه ترانس 50kv  اظهار داشت: با توجه به 

این امر تعداد 500 دستگاه کنتور نیز برای متقاضیان جدید نصب شد.
وی با اشــاره به احداث خط 20kv  زمین های دادگســتری و خط فشار ضعیف هوایی و پنج 
دستگاه پســت کمپکت گفت: روشنایی زمین های دادگستری نیز به نحو مطلوبی به سرانجام 

رسیده و اجرایی شد.

مشارکت امور برق همدان یک در همایش پیاده روی به مناسبت 
هفته بسیج

امــور برق همدان یــک، همایش پیــاده روی کارکنان صنعــت آب و برق اســتان همدان به 
مناسبت هفته بسیج و با مشارکت و حضور همکاران امور یک برق همدان برگزار شد.

برگزاری غرفه میز خدمت به مناسبت هفته بسیج توسط امور برق 
همدان یک

امور برق همدان یک، به مناســبت هفته بســیج، غرفه میز خدمت امور یک برق همدان در 
حاشیه برگزاری نمازجمعه شهر همدان برپا شد.

در این غرفه خدمات مختلفی از قبیل آموزش اســتفاده از اپلیکیشــن برق من، راهکارهای 
ساده مدیریت مصرف برق و پاسخگویی به درخواست های مراجعین ارائه شد.

آیت هللا شــعبانی، نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان نیز از این غرفه 
بازدید و از این اقدام امور برق همدان یک تقدیر کرد.
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همدان

افتتاح پایگاه شهید فالحی

گرامیداشت هفته بسیج

برپایی میز خدمت در حاشیه نمازجمعه

حضور کارکنان امور برق همدان یک در مراسم عطرافشانی گلزار 
شهدای همدان

امور برق همدان یک، به مناســبت فرا رســیدن هفته بســیج مدیر امور برق همدان یک به 
همــراه جمعی از همکاران این مجموعه در مراســم عطرافشــانی گلزار شــهداء شــهر همدان 

حضور یافته و با آرمان های واالی شهدا تجدید میثاق کردند.

برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت هفته بسیج در امور برق 
همدان یک

امــور برق یک همدان، همزمان با هفته باشــکوه بســیج مراســم پرفیض زیارت عاشــورای 
حسینی با حضور پر شور همکاران در نمازخانه  این امور برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید »محسن فانوسی« در امور برق 
همدان یک افتتاح شد

امور برق همدان یک، به مناســبت هفته بســیج، پایگاه مقاومت بســیج شــهید »محســن 
فانوســی« در امــور برق همدان یــک با حضــور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان، فرمانده بســیج ادارات اســتان همدان، مدیرکل بنیاد شهید استان همدان، فرمانده 

حوزه شهید مقصودی و جمعی از مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
در حاشــیه این مراسم از خانواده شهید »محسن فانوسی« با اهداء لوح و هدیه ای تجلیل 

به عمل آمد.

zz:2zامور
سرویس روشنایی معابر روستاهای حوزه امور دو برق همدان

امــور دو برق همدان، سیدامیرحســین بختیــاری مدیر امور دو برق همدان اظهار داشــت: 
سرویس شــبکه روشنایی معابر روستاهای دهپیاز، امزاجرد، علی آباد ورکانه، ورکانه، ارزانفود، 
حیران، شــورین، نشر، گراچقا، تفریجان و یلفان توسط اکیپ های اجرایی امور دو برق همدان 

انجام شد و خاموشی چراغ های معابر عمومی روستاهای مذکور رفع شد.

سرویس روشنایی معابر بازار سنتی همدان
امور دو برق همدان، ســیدامیر حسین بختیاری گفت: سرویس روشنایی معابر محدوده 
بازار ســنتی همدان و ســرگذر طی 3 نوبت و شــبانه توســط اکیپ های اجرایی امور دو برق 
همدان انجام شــده و خاموشی های معابر عمومی مناطق مذکور به صورت کامل رفع شده 

است.

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهید »علیرضا فالحی« در امور برق 
همدان2

به گــزارش روابط عمومی امــور دو برق همدان، به مناســبت هفته بســیج پایگاه مقاومت 
بســیج کارمندی به نام شــهید »علیرضا فالحی« از شــهدای شــرکت توزیع برق تویســرکان با 
حضــور فرمانده ســپاه ناحیــه همدان، فرمانده حوزه بســیج ادارات شــهید چیت ســازیان و 
خانواده معظم شــهید »علیرضا فالحی« و همکاران بسیجی در سالن اجتماعات امور دو برق 

همدان برگزار شد.
در ادامه پایگاه مقاومت بســیج امور دو برق همدان توسط همسر شهید »علیرضا فالحی« 

افتتاح و راه اندازی شد.

حضور پرسنل امور برق همدان
 یک در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی

امور برق همدان یک، به مناســبت گرامیداشت سالگرد 9 دی ماه جمعی از پرسنل امور یک 
برق همدان در مراسمی که به همین مناســبت در میدان امام خمینی )ره( شهر همدان برگزار 

شد شرکت کردند.

تقدیرات

آقــای مهــدی دینــاری، مدیرکل بهزیســتی اســتان همــدان به پــاس همکاری و 

مســاعدت در حوزه توانمندســازی افــراد دارای معلولیــت از مدیرعامل و مدیران 

شــرکت در لوح های جداگانه تقدیر کرد. 
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حضور کارکنان برق رزن در یادواره شهدای شهرستان رزن
رزن، کارکنــان مدیریت توزیع بــرق رزن با حضور خــود در یادواره شــهیدان آیت هللا دکتر 
محمد مفتح )ره( و شهدای روحانی سرداران و320 شهید گرانقدر شهرستان رزن، یاد و خاطره 

شهدا را گرامی داشتند.

برگزاری مانور اطفاء حریق با حضور کارکنان مدیریت توزیع برق رزن

رزن، مانور اطفاء حریق با حضور کارکنان مدیریت توزیع برق رزن  برگزار شد؛ این مانور هر 
ساله به منظور آمادگی و آشنایی کارکنان با آتش های 6 گانه برگزار می شود.

دیدار مدیر برق رزن با رئیس دادگستری این شهرستان

عبــاس صفایی مدیر توزیع برق رزن  همچنین در نشســتی صمیمی بــا وحید آرمان رئیس 
دادگســتری شهرســتان رزن از زحمات و حمایت های رئیس دادگستری و دادستان دادسرا در 

راستای مقابله با انشعابات غیرمجاز قدردانی کرد.

رزن:

ن ز ر

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در مدیریت توزیع برق رزن
رزن، به مناسبت هفته بسیج مراســم پرفیض زیارت عاشورا با حضور کارکنان مدیریت برق 

رزن در نمازخانه این مدیریت برگزار شد.

دیدار مدیر توزیع برق رزن با خانواده شهید »رحمانی«

رزن، عبــاس صفایــی، مدیــر توزیع بــرق رزن به مناســبت هفته بســیج با خانواده شــهید 
»ابوالقاسم رحمانی« دیدار و گفتگو کرد.

وی در این مراســم بیان داشت: بزرگداشت نام و یاد شهدا زمان و مکان نمی شناسد و همه ما 
مدیون شهدا هستیم و برای ادای دین به شهدا و خانواده شهدا باید همواره در خط مقدم باشیم.
مدیر توزیع برق رزن گفت: خانواده شهدا چشم و چراغ این نظام و مملکت و مردم هستند 
و تجلیل و بزرگداشــت مقام شــهدا و خانواده شــهدا در واقع ارج نهادن و بزرگداشــت نظام و 

ارزش های انقالب است.

مانور پدافند غیرعامل در مدیریت توزیع برق رزن برگزار شد

رزن، مانور پدافند غیرعامل در ســاختمان اداری مدیریت توزیع برق رزن برگزار شد؛ در این 
مانور کارکنان برق رزن با تخلیه ســاختمان و تجمع در محل ایمن به تمرین آمادگی در مواجه 

باخطر پرداختند.

حضور کارکنان برق رزن در مراسم گرامیداشت 9دی تقدیر از برگزیدگان مسابقه ابرقدرت خداست

حضور مدیرعامل و مدیر برق رزن در نشست فعاالن اقتصادی شهرستان رزنحضور کارکنان برق رزن در مراسم گرامیداشت هفته بسیج

دیدار مدیر برق رزن با خانواده  شهید دیدار  مدیر برق رزن با رئیس دادگستری شهرستان

10
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و دوم  آذر و دی 1400  شماره 225



دیدار شورا و دهیار روستای نگارخاتون با مدیر برق فامنین
فامنین، شــورای اسالمی و دهیار روستای نگارخاتون در دیدار با مدیر توزیع برق شهرستان 
فامنین از اقدامات این مجموعه برای ســرویس روشــنایی معابر روستا، احداث شبکه جدید و 

جابجایی شبکه های واقع در معابر تقدیر کردند.

برگزاری مراسم زیارت عاشورا در توزیع برق شهرستان فامنین

فامنین، به مناســبت هفته مبارک بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب و دفاع 
مقــدس مراســم پرفیض قرائت زیارت عاشــورا با حضور مدیر و پرســنل مدیریــت توزیع برق 

شهرستان فامنین برگزار شد.

تقدیر شورا و دهیار روستای طمه چی از توزیع برق فامنین

فامنین، شــورا و دهیار روستای طمه چی با حضور در مدیریت توزیع برق شهرستان فامنین 
بــه پاس همکاری توزیع برق در جابجایی تیر برق واقع در معابر، ســرویس روشــنایی معابر و 
تامین انشــعاب برق شــعبه نفت روســتا با اهداء لوح ســپاس از مدیر و کارکنــان توزیع برق 

فامنین تقدیر کردند.

فامنین

تشکیل حلقه صالحین در توزیع برق نهاوند 
به مناسبت دهه بصیرت

نهاونــد، به مناســبت دهــه بصیرت، دومین ســالگرد شــهادت سردارشــهید حاج قاســم 
ســلیمانی و اولین سالگرد درگذشــت آیت هللا مصباح یزدی نشست بصیرتی در قالب حلقه 
صالحین با حضور حجت االســالم دارابی مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ســپاه ناحیه، 

سرهنگ فریادرس فرمانده بسیج ادارات شهرستان و پرسنل توزیع برق نهاوند برگزار شد.

تجلیل مدیر توزیع برق نهاوند از خانواده شهید »بردبار« به 
مناسبت هفته بسیج

نهاوند، به مناسبت هفته بسیج ذاکری مدیر توزیع برق نهاوند به همراه رئیس بنیاد شهید 
و امورایثارگران و فرمانده بســیج ادارات شهرســتان با حضور در منزل شــهید »محمدرســول 

بردبار« از خانواده این شهید واالمقام تجلیل کردند.

نهاونـــد

حضور پرسنل توزیع برق شهرستان کبودراهنگ در مراسم 9 دی
کبودراهنگ، مراســم بزرگداشت نهم دی در شهرســتان کبودراهنگ با حضور حجت االسالم 
باقری امام جمعه،توسلی نماینده مردم شهرســتان های کبودراهنگ و بهار و خانواده معظم 
شــهداء و ایثارگران، روحانیون، بســیجیان و کارکنان توزیع برق شهرستان و مردم والیت مدار 

کبودراهنگ برگزار شد.

دیدار مدیر توزیع برق کبودراهنگ با خانواده معظم شهید 
»ابراهیم خانی«

به گزارش روابط عمومی توزیع برق شهرســتان کبودراهنگ، مدیر توزیع برق شهرســتان به 
همراه جانشــین فرمانده ســپاه و کارشــناس فرمانداری شهرســتان کبودراهنگ به مناسبت 

هفته بسیج با خانواده معظم شهید »ابراهیم خانی« دیدار کردند.
در این مراســم ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره این شــهید بزرگوار با اهدای لوح تقدیر و 

هدیه از خانواده شهید »ابراهیم خانی« تجلیل به عمل آمد.

کبودراهنگ

برگزاری جلسه هماهنگی برداشت و ورود اطالعات روستایی 
GIS شهرستان درگزین به سیستم

درگزین، هشــتمین جلسه هماهنگی برای برداشــت و  ورود اطالعات روستایی به سیستم 
GIS با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلســه ضمن تقدیر از زحمات کارشــناس GIS و پیمانکار  برداشت مقرر شد تسریع 
 GIS انجــام و به دفتر GIS الزم در اتمام کار و نیز بررســی و کنترل مضاعف توســط کارشــناس

ستادی منعکس شود.

درگزین

فامنین

تویسرکان

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در ایام فاطمیه

برپایی میز خدمت

برگزاری پیاده روی به مناسبت هفته بسیج
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اصالح و بهینه سازی تجهیزات فرسوده پست زمینی خیابان میثم مالیر

مالیر، رضا شیردره با تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به پایداری و قابلیت اطمینان شبکه 
اظهار داشت: پروژه اصالح و تعویض تابلوهای برق پست زمینی خیابان میثم با اعتباری بالغ 

بر 1.5 میلیارد ریال اجرا و به بهره برداری رسید.
وی بیان کرد: جهت ارتقاء رضایتمندی مشــترکین، انجــام فعالیت های جهادی تعمیرات، 

بهسازی و نوسازی تأسیسات برای استمرار برق پایدار در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

بازدید ناظر عالی شرکت توانیر از اجرای طرح تعدیل بار روشنایی 
معابر شهرستان مالیر

مالیر، علــی توانافرد، به عنوان ناظر عالی شــرکت توانیر به همراه حميد طهماســبي خو، 
معاون بهره برداري و امور ديسپاچينگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و رضا شیردره، 
قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرستان مالیر از اجرای طرح تعدیل بار روشنایی 

معابر شهرستان مالیر بازدید کردند.
در این برنامه وضعیت تعدیل بار روشنایی معابر جاده های برون شهری که به صورت یک 
در میان روشن می شوند از نزدیک مورد بررسی و بازدید قرار گرفت و ناظر عالی شرکت توانیر، 

بهینه سازی روشنایی معابر در شهرستان مالیر را مطلوب ارزیابی کرد.

برگزاری نشست هماهنگی اقدامات مشترک حوزه انتظامی با 
مدیریت توزیع برق مالیر

مالیر، نشســت تعاملی، هماهنگی و بررســی اقدامات مشــترک حوزه انتظامی با مدیریت 
توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر با حضور رئیس پلیس آگاهی مالیر، مدير دفتر حراســت و 
امور محرمانه شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان و قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی 

برق شهرستان مالیر برگزار شد.
رضا شیردره، مدیر توزیع برق مالیر در این جلسه ضمن تقدیر از همکاری و تعامل مطلوب 
نيــروي انتظامي كه بــا تلفيق اقدامات اجتماعــي و فرهنگي موجبات رضايــت مردم را فراهم 
کرده اســت، بیان كــرد: همكاري نيــروي انتظامي با اين مديریت ســبب جلوگيري از ســرقت 

تجهيزات برق شده است و اميدواریم كه اين همكاري بیش از پیش برقرار باشد.
سرهنگ مهرابی، رئیس پلیس آگاهی مالیر نیز با اشاره به نقش مديریت توزیع نیروی برق 

در ارتقاء و تقويت امنيت شهرستان بر ضرورت و گسترش این تعامل تأکید کرد.

برگزاری کالس آموزشی رانندگی تدافعی و معاینات سالمت 
رانندگان در توزیع برق مالیر

مالیر، طبق هماهنگی های انجام شــده با مدیرعامل شــرکت پویا خدمات اراک، یک دوره 
کالس آموزشــی با موضوعات رانندگی تدافعی، آموزش الزامات HSE، ارتقاء امنیت، کاهش و 

کنترل حوادث جاده ای برای رانندگان مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر برگزار شد.
در ادامــه پس از انجام معاینات ســالمت راننــدگان مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان 
مالیــر، مانور اطفاء حریــق با هدف توانمندســازی کارکنــان و رانندگان در مدیریت شــرایط 

اضطراری و آشنایی با روش های اطفای حریق در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.

برپایی نمایشگاه کتاب در مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر

مالیر، نمایشــگاه کتابی با هــدف کمک به ارتقــاء و ترویج فرهنگ کتــاب و کتابخوانی در 
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر برپا شد.

در این نمایشــگاه به منظور بهره مندی بیشــتر همکاران کتاب هایی با موضوعات مذهبی، 
تاریخ و ادبیات ایران، علمی، کودک و نوجوان، روانشناســی، خاطرات دفاع مقدس، داستان، 

شعر، رمان و ... با تخفیف 50 درصدی عرضه شد .

دیدار مدیر توزیع برق مالیر با خانواده شهید »سیفی« به مناسبت 
هفته بسیج

مالیر، قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر به همراه فرمانده بسیج 
ادارات و نماینده اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان مالیر به مناسبت گرامیداشت 
هفته بســیج با حضور در منزل شهید واالمقام »کیومرث ســیفی« با خانواده این شهید دیدار 

و گفتگو کردند.
رضا شــیردره، مدیر توزیع بــرق مالیر در این دیدار با تجلیل از مقام واالی شــهداء از صبر و 
اســتقامت خانواده این شــهید قدردانی کــرد و گفت: دیدار با خانواده شــهدا برای ما تجدید 

روحیه است و تکریم آنان وظیفه ای دینی برای ما است.
در پایان این دیدار از خانواده این شهید بزرگوار تجلیل به عمل آمد.

برگزاری جلسه توجیهی تعویض لوازم اندازه گیری در توزیع برق مالیر

 مالیر، جلسه توجیهی تعویض لوازم اندازه گیری با حضور بادامی مدير دفتر كنترل بر لوازم 
اندازه گيري شرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان و شیردره قائم مقام مدیرعامل در توزیع 

نیروی برق شهرستان مالیر و همکاران، در محل سالن جلسات توزیع برق مالیر برگزار شد.

مالیـــر

برگزاری نشست بصیرتی

دیدار کارکنان برق مالیر با خانواده شهید

برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته بسیج

ز جلسه هماهنگی برق و نیروی انتظامی برای برخورد با دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز ار

برپایی میز خدمت

جلسه ایمنی

مالیـــر
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مقاوم سازی 240 اصله پایه شبکه فشار متوسط برق در مالیر

مالیر، رضا شــیردره قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر با اشاره به 
افزایش تهدید وقوع بحران، انجام اقدامات پیشگیرانه و مقاوم سازی شبکه و تاسیسات توزیع 
برق را از جمله اقدامات مناســب امور برق مالیر برشــمرد و گفت:  از ابتدای سال جاری تاکنون 
مقاوم ســازی 240 اصله پايه شبکه فشار متوسط برق در شهرســتان مالیر انجام شد که نقش 

بسزایی در پیشگیری از بروز بحران و کاهش قطعی های برق داشته است.

برگزاری جلسه هماهنگی برخورد با دستگاه های استخراج رمز ارز 
غیرمجاز در مالیر

مالیر، جلســه تعامل و هماهنگی معاونت پلیس امنیت اقتصــادی انتظامی مالیر با قائم 
مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرستان مالیر برگزار شد.

معاونــت پلیس امنیت اقتصادی انتظامی مالیر در این جلســه ضمــن تقدیر از همکاری و 
تالش هــای مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در کشــف و جمع آوری دســتگاه های 
غیرمجاز اســتخراج رمز ارز دیجیتال گفت: با تالش شما و تعامل و همکاری طرفین می توانیم 

قدم های خوبی در این حوزه برداریم تا فعالیت این دستگاه ها به صفر برسد.
رضا شــیردره، قائم مقام مدیر عامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر نیز در ادامه گزارشــی 
از  فعالیت های انجام شــده در حوزه شناســایی و جمع آوری دســتگاه های غیرمجاز استخراج رمز ارز 
دیجیتــال ارائه کرد و افزود:  تاکنون تعداد قابل توجهی از دســتگاه های غیرمجاز اســتخراج رمز ارز 
دیجیتال با همکاری مراجع قضایی، انتظامی و اطالعاتی در شهرستان مالیر کشف و ضبط شده است.

برپایی میز خدمت مدیریت توزیع نیروی برق مالیر در مصلی 
نمازجمعه مالیر

مالیر، به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج و با هدف تکریم مشترکان، توزیع برق مالیر اقدام 
به برپایی میز خدمت در محل نمازجمعه این شهرستان کرد.

در این برنامه آموزش راهکارهای مدیریت مصرف انرژی، نصب اپلیکیشن برق من، معرفی 
خدمات غیرحضوری، توزیع بروشــورهای مدیریت مصرف و پاسخگویی به سواالت شهروندان 

توسط کارشناسان مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر به نمازگزاران ارائه شد.

برگزاری نشست بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در توزیع برق مالیر

مالیر، نشســت بصیرتی به مناسبت هفته بســیج با حضور امام جماعت توزیع برق مالیر و 
جمعی از همکاران ، در محل سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.

حجت االســالم احســانی، امام جماعت توزیع برق مالیر در این نشست ضمن تبریک هفته 
بســیج اظهار کرد: ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در میان اقشار مختلف جامعه الزم و ضروری 
است و شــما عزیزان که همواره در زمان بروز بحران ها و مشــکالت بالفاصله در میدان حاضر 

شده اید باید در راستای گسترش تفکر بسیجی با تعامل هرچه بهتر تالش کنید.

پانزدهمین جلسه گردهمایی ایمنی در توزیع برق مالیر برگزار شد

مالیر، در راستای پیشــگیری از بروز حوادث برق گرفتگی، پانزدهمین جلسه گردهمایی 
ایمنی با رعایت پروتکل های بهداشــتی در محل ســالن جلســات توزیع برق مالیر برگزار 

شد.
ظفــری مدیر امور نواحی توزیع برق مالیر در این جلســه همکاران برقکار را به رعایت کامل 

نکات ایمنی و الزام به استفاده از وسایل فردی و گروهی در حین انجام کار ترغیب کرد.
صدیقی مســئول ایمنــی و HSE توزیع برق شهرســتان مالیر نیز در ادامه گزارش نســبی از 

وضعیت ایمنی همکاران برقکار و تأسیسات موجود در امور برق مالیر ارائه کرد.

بازدید نماینده مردم مالیر در مجلس از پروژه احداث مرکز 
دیسپاچینگ در مالیر

مالیر، بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی و قائم مقام مدیر عامل در 
توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر از مرکز دیسپاچینگ جنوب استان همدان که در شهرستان 

مالیر در دست اجرا است، بازدید کردند.
قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در این بازدید با ارائه گزارشــی 
از روند اجرای پــروژه گفت: با حمایت های ویژه مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان این ســاختمان با سرعت قابل قبولی در حال تکمیل بوده و با بهره برداری از آن عالوه 
بر باالرفتن نظارت بر شبکه، زمان رســیدگی به مشکالت مردم در راستای حقوق شهروندان به 

حداقل زمان ممکن خواهد رسید.

کبودراهنگ

حضور کارکنان برق کبودراهنگ در همایش شکوه اقتدار

دیدار مدیر برق کبورداهنگ با خانواده شهدا دیدار مدیر برق کبورداهنگ با خانواده شهدا شعر خوانی فرزند همکار در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

حضور کارکنان برق کبودراهنگ در مراسم گرامیداشت 9دی
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برگزاری مراسم زیارت عاشورا در توزیع برق مالیر

 مالیر، به مناســبت ســالروز وفات کریمه اهل بیت، حضرت معصومه)س( مراســم معنوی 
زیارت عاشورا در نمازخانه مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر برگزار شد.

حجت االسالم احســانی، امام جماعت توزیع برق شهرستان مالیر در این مراسم با  تسلیت 
ایام به بیان مطالبی پیرامون مقام حضرت معصومه )س( و تزکیه روح و روان انسان پرداخت.

بازدید و ارزیابی دوره ای از خودروهای عملیاتی در توزیع برق مالیر

مالیر، بازدید و ارزیابی دوره ای از خودروهای عملیاتی طبق برنامه مدون در مدیریت توزیع 
برق مالیر انجام شد.

در این بازدید مسئول ایمنی و HSE به همراه مسئول نقلیه توزیع برق مالیر از خودروهای 
عملیاتی برای اطمینان از سالمت فنی و ایمنی خودروها تا قبل از شروع فصل سرما و بارندگی 

بازدید کردند.

ارزیابي عملکرد حوزه بهره برداري مدیریت توزیع نیروي برق مالیر

مالیر، جلســه ارزیابي نظارت عالی بهره برداري با حضور ارزیابان نظارت عالی بهره برداری 
به منظور بهبود فعاليت ها و تبادل دانش و تجربيات فني در ســالن جلسات مدیریت توزیع 

برق شهرستان مالیر برگزار شد.
قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در این جلســه ضمن تاكيد بر 
همــكاري و تعامل حــوزه بهره برداري با ارزیابان گفــت: هدف از انجام ايــن ارزیابي ها، تبادل 
تجارب و اطالعات، بهبود فرآيندها، كاهش و مديریت حوادث در مواقع بحران و رعايت اصول 

و مباني ايمني و در نتيجه رضايت مندي مردم است.
رضا شیردره ضمن ارائه گزارشــي از عملكرد و فعاليت هاي حوزه بهره برداري افزود: حضور 
موثــر ارزیابان در حــوزه بهره برداري و بیان نقاط قابل بهبود، مســير ما را بــراي ارائه خدمات 

استاندارد به مشتركين، هموار مي كند.

برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل در مدیریت توزیع برق مالیر

 مالیر، جلســه کمیته پدافند غیرعامل به ریاســت رضا شــیردره ، قائم مقــام مدیرعامل در 
توزیع برق شهرســتان مالیر و با حضور فربد ظفری مدیر امور نواحی و سایر اعضای این کمیته 

با رعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه توزیع برق مالیر برگزار شد.

برگزاری مانور زلزله به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در مدیریت 
توزیع برق مالیر

مالیــر، مانور زلزله به مناســبت هفته پدافنــد غیرعامل با حضور قائم مقــام مدیرعامل و 
همکاران در مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر برگزار شد.

در ایــن مانور تمام کارکنان توزیع برق مالیر با به صدا درآمــدن آژیر خطر، نحوه مواجهه با 
زلزله احتمالی، پناه گیری و خروج اضطراری از محل وقوع حادثه را تمرین کردند.

برگزاری مانور آماده بکاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس 
در مالیر

مالیر، به مناســبت هفته پدافنــد غير عامل مانور آمــاده بکاری مولدهای بــرق اضطراری 
مراكز حســاس توســط مدیریت توزیع برق مالیر با هماهنگی ســپاه ناحیه با حضور فرمانده 

پایگاه های بسیج ادارات شهرستان مالیر برگزار شد.
در ايــن مانــور با اعمــال خاموشــي در مراكــز مهم و حســاس ميــزان آماده بــكاري ديزل 
ژنراتورهاي این مراكز توســط كارشناســان مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر، مورد 

ارزیابي قرار گرفت.

برگزاری مراسم جشن هفته وحدت در توزیع نیروی برق مالیر

مالیر، در آغازین روز از هفته وحدت و به مناســبت میالد سراســر نور نبی مکرم اسالم پیامبر 
رحمت حضرت محمد بــن عبدهللا )ص( و میالد رئیس مذهب تشــیع امام جعفر صادق)ع( 
مراســم جشــنی با حضور  مدیریــت و کارکنــان توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در ســالن 

جلسات این اداره برگزار شد.
در این مراســم امــام جماعت توزیع برق مالیر با اســتناد به ســوره مبارکه احــزاب آیه 2 در 

خصوص الگو گرفتن از سیره پیامبر گرامی اسالم)ص( در تمام زمینه ها مطالبی را بیان کرد.

گرامیداشت حماسه 9 دی و سالروز شهادت سردار دل ها در توزیع 
برق مالیر

مالیر، مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، سالروز شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی 

و حضرت فاطمه الزهرا )س( با حضور مدیر و جمعی از همکاران در مدیریت توزیع نیروی برق 

شهرستان مالیر برگزار شد.

رضا شــیردره مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در این مراســم ضمن تســلیت به 

مناســبت فرا رســیدن دهه دوم فاطمیه در مــورد فضایل و کرامات دخت نبی مکرم اســالم 

حضــرت فاطمه زهــرا )س( مطالبی عنــوان کرد و با اشــاره به خاطراتی از زبــان همرزمان 

ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ویژگی های این شهید بزرگوار گفت: حاج قاسم قهرمان 

ملی مذهبی بود.

امام جماعت امور برق شهرســتان مالیر نیز با بیان اینکه حاج قاسم الگو بود همانگونه که 

امام )ره( الگو بود، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: امروز فضیلت زنده نگهداشتن 

یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و حاج قاسم فضائل خود را از دامن پاک حضرت فاطمه زهرا 

)س( گرفته است.

حجت االســالم احســانی با بیان اینکــه 9 دی روز بصیرت مردم بود، گفــت: عده ای که 

بصیرت نداشــتند در مراحــل عمر انقالب و نظام اســالمی از قطار انقالب پیاده شــده اند 

و از والیــت و رهبــری فاصله گرفته انــد؛  باید از کتاب خــدا درس عبــرت بیاموزیم چراکه 

حاج قاســم از کتــاب خدا الگوبرداری کرد و بهترین مرگ که شــهادت در راه خدا اســت را 

کرد. انتخاب 

بهـــــــار

برگزاری حلقه صالحین مراسم پرفیض زیارت عاشورا
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همدان ستاد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

ح بهارستان در استان همدان تخصیص 37.5 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه تخصیــص 37.5 میلیارد 
تومان اعتبار در راســتای اجرای طرح بهارســتان 
بــه اســتان همــدان گفــت: در بخش روســتایی 
تاکنون 23 میلیارد تومان از این مبلغ در اســتان 

هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی با اشاره به 
اقدامات انجام شده در راستای عوارض روستایی 

با عنوان طرح بهارستان اظهار داشت: این طرح 
با هدف اصالح شــبکه های روستایی برای تأمین 
برق مطمئن در ســطح کشــور در حال اجرا است 
که 220 روستا در استان همدان را شامل می شود.
وی بــا اشــاره بــه تخصیــص 37.5 میلیــارد 
تومان اعتبار در راســتای اجرای طرح بهارســتان 
به استان همدان افزود: با توجه به فعالیت های 
صــورت گرفتــه در بخــش روســتایی تاکنون 23 
میلیارد تومان از این مبلغ در استان هزینه شده 

است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز داشــت: از جمله اقدامــات اجرایی 
در این زمینه تبدیل شــبکه ســیم مسی روستایی 
بــه کابــل خودنگهدار اســت که طی امســال 26 
کیلومتر از شــبکه های مســی روســتایی به کابل 

خودنگهدار تبدیل شد.
وی با اشــاره به جابجایی 220 اصله از تیرهای 
موجود در معابر روستا با هدف بازگشایی معابر 
تصریح کرد: تعداد 747 اصله تیر نیز به منظور 
پایداری شــبکه تعویــض و 425 دســتگاه چراغ 

برای رفاه روستاییان نصب شده است.

مناطــق  در  ولتــاژ  ضعــف  رفــع  جمشــیدی 
روســتایی را از دیگــر اولویت های شــرکت عنوان 
کــرد و گفت: در این خصوص تعداد 5 دســتگاه 

ترانسفورماتور در این مناطق نصب شد.
وی افزود: در راستای توســعه شبکه های برق 
روســتایی نیز برای متقاضیان جدید 13 کیلومتر 
شبکه احداث و 458 اصله تیر نصب شده است. 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان افــزود: در حوزه شــهری نیز بــرای رفع 
ضعف ولتاژ و کاهش تلفات و همچنین کاهش 
خاموشــی ها 102 کیلومتــر از شــبکه های نقــاط 
مختلف اســتان با هزینــه ای بالغ بــر 10 میلیارد 
تومان به کابــل خودنگهدار تبدیل شــده و این 
روند به ســرعت تا تبدیل تمام شبکه های سیمی 

ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای پایداری شبکه و کاهش 
ســرقت ها نیز معادل 44 کیلومتــر با هزینه کرد 
4.4 میلیارد تومان بــه کابل خودنگهدار تبدیل 
شده است، گفت: در راســتای بازسازی و نوسازی 
شبکه ها تاکنون 231 اصله پایه فرسوده تعویض 

شده است.

جمشــیدی بیان داشــت: در راســتای کاهش 
خاموشــی ها و انــرژی توزیع نشــده تعــداد 35 
دســتگاه سکســیونر )کلیدهــای قابــل قطــع و 
وصــل( بــا اعتبــار 5.2 میلیــارد تومــان نصــب 
شــده که این امر باعث افزایــش مانور و قابلیت 
اطمینان بیشتر در توزیع عادالنه انرژی می شود.

وی با اشاره به پروژه های در دست اجرا اظهار 
داشــت: از جمله این پروژه ها می توان به احداث 
خروجی پســت های اللجین برای تغذیه شــهرک 
سفال ســازان 2 به میزان 10 مــگاوات با هزینه 4 
شهرک  ســیدجمال الدین  پست  تومان،  میلیارد 
صنایع غذایی و شــرکت صبانور ایــران به میزان 
9 مــگاوات با اعتبار 3.4 میلیارد تومان و پســت 
ذوب آهــن اســدآباد بــا افزایش 4 مــگاوات به 

میزان 2.5 میلیارد تومان اشاره کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان عنوان کرد: برای توســعه زیرساخت های 
شــبکه ای و جــذب ســرمایه گذار و اشــتغالزایی 
بیشتر در استان نیز مطالعات پست های 63.20 
شــهرک های صنعتــی رزن و اســدآباد، نهاونــد، 

عبدالرحیم و همدان 6 در دستور کار است.

حضور بانوان همکار در مسابقات شطرنج

تقدیر از ادارات برتر در مدیریت مصرف برق

جلسه هماهنگی مدیریت تأمین پایدار انرژی در زمستان

تقدیر از ادارات برتر در مدیریت مصرف برق
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تبدیل 3 کیلومتر شبکه سیمی
به کابل خودنگهدار در روستای میشن بخش زند مالیر

پروژه تبدیل 3 کیلومتر شــبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار در روستای میشن بخش زند مالیر به 

بهره برداری رسید.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیع 
نیروی برق شهرســتان مالیر، با حضور دکتر بیگی 
نــژاد نماینــده مــردم مالیــر در مجلس شــورای 
اســالمی و مهندس ســعیدی معاون مهندســی و 
تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
و مهنــدس شــیردره قائــم مقــام مدیرعامل در 
توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر، پروژه تبدیل 
3 هزار متر شــبکه ســیمی به کابل خودنگهدار در 

روستای میشن بخش زند به بهره برداری رسید.
مدیــر توزیع برق مالیــر در این مراســم اظهار 
داشــت: بــا تــالش مدیــر امــور نواحــی و واحد 
مهندسی و به منظور حفظ پایداری شبکه و جلب 
رضایت شهروندان، 3 هزار متر شبکه سیمی فشار 
ضعیف در روســتای میشــن بخش زنــد به کابل 
خود نگهدار تبدیل شده و این عملیات به صورت 

مستمر در تمام مناطق در حال انجام است.
رضــا شــیردره ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه 
کابل هــای خودنگهدار از نــوع آلومینیوم روکش 
دار هســتند، عالوه بــر کاهش هزینه نســبت به 
ســیم مســی، باعث کاهش سرقت از شــبکه، رفع 
ضعف ولتاژ، رفع اتصالی های شــبکه و جلوگیری 
از ضــرر و زیــان بــه شــرکت و کاهش خاموشــی 

ناخواسته نیز می شوند.
بیگــی نــژاد نماینده مــردم مالیــر در مجلس 
شــورای اســالمی نیز ضمن بازدیــد از اجرای این 

پروژه اظهار داشت: تالش های کارکنان امور برق 
مالیر و مجموعه شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان بــرای خدمت رســانی به مردم شایســته 

تقدیر است و امیدواریم با تامین منابع مالی الزم 
و رفع موانع موجود، خدمت رســانی در این حوزه 

با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

همدان ستاد

صعود بانوان بسیجی صنعت آب و برق به ارتفاعات الوندتهیه ویدئو کلیپ نماز

کمیته انسجام بخشی بانوان صنعت آب و برق تبلیغات محیطی مدیریت مصرف تبلیغات محیطی مدیریت مصرف
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بازدید سرپرست فرمانداری ویژه مالیر از پروژه مسکن مهر دژچنار

سرپرســت فرمانداری ویژه مالیــر با همراهی 
قائم مقــام مدیرعامل در توزیع برق شهرســتان 
مالیر از روند احداث شبکه برق پروژه مسکن مهر 

دژچنار بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت توزیع 
نیروی برق شهرســتان مالیر، فارســی سرپرســت 
فرمانــداری ویــژه مالیر با همراهی رضا شــیردره 
قائم مقــام مدیرعامل در توزیع برق شهرســتان 
مالیر از روند احداث شبکه برق پروژه مسکن مهر 

دژچنار بازدید کرد.
سرپرســت فرمانــداری ویــژه مالیــر در ایــن 

بازدیــد ضمــن تقدیــر از زحمــات و تالش های 
شــبانه روزی شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان و مدیریت توزیع نیروی برق شهرســتان 
مالیر در تامین و رفع مشکالت این پروژه، گفت: 
800 میلیون تومــان اعتبار برای احداث شــبکه 
برق مسکن دژچنار و دو دستگاه ترانسفورماتور 
توســط شــرکت توزیع برق هزینه شد که شامل 
700 متر شــبکه فشــار ضعیف و 400 متر شــبکه 

فشار متوسط است.
تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  فارســی  حســین 
دســتگاه های خدمات رســان برای حل مشــکل 

این پــروژه به صورت جدی پای کار بودند، اظهار 
داشــت: پروژه 192 واحدی دژچنار طی 20 روز تا 
یک ماه آینده به بهره برداری می رســد و واحدها 

تحویل متقاضیان می شود. 

zzzمالیرzویــژهzفرمانداریzسرپرســتzبازدید
zبلوارzروشناییzســازیzبهینهzوzاصالحzروندzاز

کریمzخانzوzحاجzطوسی
سرپرســت  فارســی  حســین  همچنیــن 
رضــا  همراهــی  بــا  مالیــر  ویــژه  فرمانــداری 
شــیردره قائم مقام مدیرعامــل در توزیع برق 

از روند اصالح و بهینه ســازی  شهرســتان مالیر 
شــبکه بــرق بلــوار کریم خــان و حاج طوســی 

کردند. بازدید 
سرپرست فرمانداری ویژه مالیر در این بازدید 
ضمن تقدیر از زحمات و تالش های شــبانه روزی 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان و 
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر، گفت 
: 4.5 کیلومتــر شــبکه معابر در بلــوار کریم خان 
زند و بلوار حاج طوســی با اعتبــاری بالغ بر 300 
میلیون تومان اصالح و بهینه سازی و روشنایی آن 

انجام شد.

دیدار مدیر برق رزن 
با امام جمعه این شهرستان

برق  مدیر  صفایــی  عباس 
رزن با حجت االســالم منصوری 
امــام جمعــه شهرســتان رزن 

دیدار کرد.
به گــزارش روابــط عمومی 
رزن،  بــرق  توزیــع  شــرکت 
دیــدار  در  صفایــی  عبــاس 
منصــوری  حجت االســالم  بــا 
امــام جمعــه شهرســتان رزن 
بــا تشــریح آخریــن وضعیت 

صنعت برق اســتان با بیان اینکه نسبت به سال گذشــته افزایش دما داشته ایم، اظهار داشت: 
خشکســالی و کاهش آورد سدها نیز باعث شــده تا تولید برق در نیروگاه های برق آبی کاهش 

پیدا کند و توازن تولید و مصرف برق بهم بخورد.
وی افزود: در این شــرایط اگر بتوانیم با اطالع رســانی و آگاهی بخشــی به مشترکین خانگی، 
مصــرف برق در این حوزه را 10 درصد کاهش دهیــم می توانیم از این بحران عبور کنیم و اگر این 

رعایت مصرف صورت نگیرد احتمال خاموشی های ناخواسته در شبکه وجود دارد.
zzشهرستانzانتظامیzنیرویzفرماندهیzباzرزنzبرقzتوزیعzمدیرzدیدار

عبــاس صفایی در دیدار بــا فرماندهی انتظامــی رزن از زحمات و تالش نیــروی انتظامی در 
پیشــگیری از ســرقت و کشــف تجهیزات غیر مجاز برق تقدیر کــرد و اظهار داشــت: با توجه به 
تعامل و همکاری خوب و مؤثر شرکت توزیع نیروی برق رزن و نیروی انتظامی رزن شاهد کاهش 

چشمگیر سرقت سیم و تجهیزات برقی در شهرستان هستیم.
وی با اشاره به دســتگیری سارقان و معرفی آنان به دســتگاه  قضایی افزود: سرقت سیم ها و 
تجهیزات برقی در تأمین برق پایدار برای مشترکان خلل ایجاد می کند که در شهرستان این امر 

به همت پرسنل نیروی انتظامی و قضایی رفع شده است.
وی با اشــاره به انجام اقدامات پیشــگیرانه بیان کرد: گشت های مشــترک نیروی انتظامی و 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و تعامل بیشتر می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.

مدیر امور دو برق همدان خبر داد

 اصالح و بهینه سازی 3500 متر شبکه فشار 
ضعیف روستایی در حوزه امور 2 برق همدان

مدیر امور دو برق همدان 
 3 بهینه ســازی  و  اصــالح  از 
هزار و 500 متر شــبکه فشــار 
ضعیــف روســتایی در حــوزه 

این امور خبر داد.
عمومی  روابــط  گزارش  به 
همــدان،  بــرق  دو  امــور 
ســیدامیر حســین بختیــاری 
بــا اشــاره بــه تأمیــن بــرق 
متقاضیــان جدید روســتایی 
اظهار داشت: با احداث یک هزار و 200 متر شبکه فشار ضعیف روستایی با اعتبار 3 میلیارد ریال 

تامین برق 35 متقاضی جدید روستایی انجام شد.
وی با بیان اینکه اصالح و بهینه ســازی 3 هزار و 500 متر شــبکه فشــار ضعیف روستایی نیز با 
اعتبار 14 میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شــده اســت، افزود: با این اقدام 16 روســتا اصالح و 

بهینه سازی شد.
مدیــر امور برق همدان دو تصریح کرد: 70 دســتگاه چــراغ 20 وات LED نیز در روســتاهای 

مذکور نصب شده و دو دستگاه پست توزیع هوایی جابجا شد.

zzهمدانzغدیرzوzدوستzیزدانzشهیدzغیرهمسطحzتقاطعzمعابرzروشناییzسرویس
وی اظهار داشت:  کابل کشی هوایی شبکه روشنایی معابر به طول تقریبی 800 متر در تقاطع 
غیرهمســطح شــهید یزدان دوست )بهشــت( توســط اکیپ های عملیاتی امور دو برق همدان 

انجام و روشنایی محل مذکور تامین شد.
بختیاری افزود: کابل کشی هوایی شبکه روشنایی معابر به طول تقریبی 2 کیلومتر در تقاطع 
غیرهمســطح غدیر نیز و تامین روشــنایی محل توســط 3 اکیپ تعمیراتی امور دو برق همدان 

انجام شد و روشنایی محل مذکور به صورت کامل تامین شد.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفت: شــهدا از جــان خود بــرای عزت 
اســالم و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اســالمی 
ایران و امنیت مردم گذاشــتند و وظیفه امروز ما 
است که خانواده شــهدا، جانبازان و ایثارگران را 

کنیم. تکریم 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، علی ســهرابی بیــدار در 
نشســت صمیمی با فرزندان شــهدای شاغل در 

شــرکت توزیع برق استان همدان ضمن تسلیت 
ایــام فاطمیــه و گرامیداشــت دومین ســالگرد 
شــهادت ســردار حاج قاســم ســلیمانی، شهید 
مقاومت اظهار داشت: راه و هدف شهدا مقدس 
بود و امید اســت همه ما ادامه دهنده راه شهدا 

باشیم.
وی افزود: شهدا از جان خود برای عزت اسالم 
و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران و 
امنیــت مردم گذاشــتند و وظیفه امروز ما اســت 

که خانواده شــهدا، جانبازان و ایثارگران را تکریم 
کنیم.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان عنــوان کــرد: در حــال حاضر شــرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان 163 نفر همکار 
بازنشســته و شــاغل ایثارگــر دارد کــه 47 نفــر 

شاغل و 116 نفر بازنشسته هستند.
وی با بیان اینکه تفکر ایثارگری در این شرکت 
جاری و ساری است، گفت: در عمل و کار نیز این 

امر در ســطح شــرکت و خدمت رســانی به مردم 
نمود دارد.

ســهرابی بیــدار تصریح کــرد: امید اســت با 
تأســی از راه شــهدا قدم هــای بلندتــری بــرای 
خدمت بــه مردم برداریم کــه نتیجه آن رضایت 

مردم است.
در پایان نیز یکی از هم رزمان شــهدای مدافع 
مقاومــت  شــهدای  از  خاطره گویــی  بــه  حــرم 

پرداخت.

غبارروبی مزار شهدای گمنام با حضور مدیرعامل و پرسنل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان

مطهــر  مــزار  غبارروبــی  مراســم 
شــهدای گمنــام بــه مناســبت دومین 
ســالگرد شــهادت سپهبد شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی با حضور مدیرعامل، 
و  کارکنــان  و  مدیــران  معاونیــن، 
بســیجیان شــرکت توزیــع نیــروی برق 
استان همدان در یادمان شهدای پارک 

مردم همدان برگزار شد.
شــرکت  عمومی  روابط  گــزارش  به 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان همدان، 
شهدای  مطهر  مزار  غبارروبی  مراســم 
گمنــام بــه مناســبت هفتــه مقاومت 
ســپهبد  شــهادت  ســالگرد  دومین  و 
حضور  با  ســلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
و  مدیــران  معاونیــن،  مدیرعامــل، 
توزیع  شــرکت  بســیجیان  و  کارکنــان 
در  همــدان  اســتان  بــرق  نیــروی 

برگزار  همــدان  مردم  پــارک  شــهدای  یادمان 
. شد

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان در این مراســم ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شــهدا و دومین سالگرد شهید سلیمانی 
اظهار داشت: شهدا برای حفظ امنیت و استقالل 

ملــت شــریف ایــران و انقــالب اســالمی از تمام 
هستی خود گذشتند.

علی ســهرابی بیدار افزود: آنچه شــهید حاج 

قاسم ســلیمانی را ماندگار کرد اخالص 
ایشــان و خدمــت به مردم بــود و امید 
اســت مــا نیــز بــا اســتعانت از شــهدا 
ادامه دهنــده راه آنــان باشــیم و تمام 
تالش خود را بــرای خدمت خالصانه و 

صادقانه به مردم بکار گیریم.
در ادامــه مدیران و کارکنان شــرکت 
توزیــع نیــروی برق اســتان همــدان با 
قرائت فاتحه به مقام شــامخ شــهدای 
گمنــام مدفون در پارک مــردم همدان  

ادای احترام کردند.
شــهدای  یــاد  بــه  نهــال  غــرس 
ســردار  گرامیداشــت  و  مقاومــت 
دل ها شــهید حاج قاســم ســلیمانی و 
دیگر  از  المهنــدس  ابومهــدی  شــهید 
برنامه های اجرایی به مناســبت هفته 
مدیرعامل،  حضور  با  که  بود  مقاومت 
معاونیــن، مدیــران، کارکنــان و بســیجیان در 
محوطــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 

شد. برگزار  همدان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان: 

وظیفه امروز ما تکریم خانواده شهدا و ایثارگران است


