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قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان مالیر:

 نخستین مانور جهادی سرویس شبکه 
15روشنایی معابر در مالیر اجرا شد

5 مانور جهادی توزیع برق
در شهرستان بهار برگزار شد

13

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

 بستر سرمایه گذاری برای تولید انرژی پاک 
6فراهم شده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 1500 کیلومتر از شبکه های سیمی 
5استان همدان به کابل خودنگهدار 

توزیع نیروی برق استان همدان
ت 

شرک

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان:

مهمترین موضوع امروز 
ما عبور از پیک بار سال 

1401 است
3

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

افتتاح مرکز کنترل 
هوشمند شبکه برق 

استان همدان
16

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

هزینه کرد 39 میلیارد تومان 
اعتبار برای اصالح شبکه های 

روستایی در همدان
4

مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد

هوشمندسازی و کنترل پذیری میزان مصرف مشترکین
برای عبور از پیک سال 1401



به نام خدا 

با سالم و احترام

خدا را سپاسگزاریم که پیک توزیع به بیست 

و ســومین سال انتشــار خود رسید و طی این 

سال ها دچار تحوالت شکلی و محتوایی قابل 

توجهی شده که بخشی تکامل تدریجی آن به 

حســاب می آید و بخشی هم در پرتو نظرها و 

پیشنهادات فرهیختگان تحقق یافته است.

ایــن نشــریه تاکنون متناســب بــا نیازها 

آغــاز  را  خــود  فعالیــت  زمــان،  اقتضــای  و 

نمــوده اســت، و در پی آن، به یــاری خداوند 

بــا هــدف تکمیل رســالت خــود بــه حیات 

خــود ادامه خواهــد داد. هدف این نشــریه 

انعکاس اقدامات و عملکرد و دســتاوردهای 

تالشــگران توزیع بــرق اســتان در زمینه های 

مختلف اســت. امید داریم بــا فعالیت خود 

و با دریافت اخبار و انتشــار منظم به صورت 

دوماهه، عملکــرد جهادگــران عرصه توزیع 

برق اســتان را بــه نحو شایســته ای در اختیار 

عالقه مندان قرار دهیم.

در پایان بار دیگر ضمــن تقدیر صمیمانه 

از همکاران عزیزم در مجموعه شــرکت توزیع 

برق اســتان و مدیریــت شهرســتان ها، برای 

همه ایــن بزرگــواران، از درگاه خــدای متعال 

توفیق روزافزون مسئلت می نمایم.

و من هللا التـوفیـق

مریم صابری یگانه

یادداشت سردبیر

پیام تبریک مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان به مناسبت 

نوروز 1401
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، مهندس علی سهرابی بیدار 

طی پیامی فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است: 

بسم هللا الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار

فرا رسیدن رستاخیز باشــکوه و پر طراوت بهار 
طبیعــت مجالــی اســت گرانبها بــرای حمد و 
سپاس ایزد منان و زمانی است برای اندیشیدن 
به خالق الیتناهی و مواهب الهی و نوروز زمانی 
اســت برای نو شــدن و تازه شــدن و حرکت به 

سوی تکامل .
بدینوســیله ضمــن تبریک حلول ســال نو و 
آرزوی سالی سرشار از موفقیت و سالمتی برای 
ملت ایران به خصوص همکاران گرامی، امید 
اســت به یاری خداوند و همراهــی مردم و با 
تکیه بر تجربه گذشــته و افق پیش رو بیش از 

پیش در مسیر رشد و پویایی گام برداریم.
در پرتــو الطــاف بیکــران خداونــدی ســالی 
سرشــار از ســالمتی و بهــروزی را برای شــما و 

خانواده محترم آرزومندم.

پیـــام

مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد

هوشمندسازی و کنترل پذیری میزان مصرف مشترکین
برای عبور از پیک سال 1401

مدیرعامل شــرکت توانیر با بیان اینکه تمرکز 
ما در ســال جاری بــرای گذر از پیک ســال 1401 بر 
بحث اندازه گیری و هوشمندسازی میزان مصرف 
مشــترکین و قابلیــت کنترل پذیــری آن متمرکز 
است، گفت: باید به ســمت و سویی پیش برویم 
که این برنامه ها را در استان ها با توجه به شرایط 
و ویژگی هــای آنهــا و در بخش هایی کــه در پیک 

مؤثر هستند، بررسی و اجرایی کنیم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
اولیــن  در  کــردی  آرش  همــدان،  اســتان  بــرق 
نشســت هماهنگی گذر از پیــک 1401 که با حضور 
معاون هماهنگــی توزیع توانیــر، مدیران عامل 
استان های لرستان، کردستان، مرکزی، کرمانشاه 
و همــدان در روز دوم فروردیــن ماه برگزار شــد، 
ضمــن تبریک ســال نو اظهــار کرد: بــا توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده صنعت برق در سال 
جدید آرایش ویــژه ای برای گذر از پیک بار ســال 
1401 خواهد داشت و باید اقداماتی در این راستا 
انجام گیرد که محدودیت های کمتری نســبت به 

سال گذشته شاهد باشیم.
وی ادامــه داد: در راســتای گــذر از پیک ســال 
1401 باید اقداماتی که به عنوان مدیریت مصرف 
و مدیریــت تقاضا در نظــر گرفته ایم مــرور کنیم 
و برنامه ریزی هــای الزم را بــرای این مهم داشــته 
باشــیم چراکه در ســال های گذشــته برنامه های 
مدیریــت مصرف متناســب با وضعیتــی بود که 

تولید در حد مطلوب یا برابر با مصرف بود.
مدیرعامل شــرکت توانیر اضافه کرد: با توجه 
به شــرایط در برنامه های مدیریت مصرف نگاه، 
نگاهــی عاقالنــه و آگاهانــه بــود کــه بحث های 
اقتصادی و زیســت محیطی و مصرف درست مد 
نظر باشد تا سرمایه های ملی انرژی بیهوده هدر 
نشــود و از زمانی که ناترازی ایجاد شــد این نگاه 
و انتخــاب آگاهانه و هوشــمندانه به یک ضرورت 

تبدیل شد.
برنامه هــای  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فرهنگ سازی، مشوق، طرح های ذخیره عملیاتی 
و... تصریــح کرد: با توجه به ناترازی ایجاد شــده 
ببیــن تولید و مصرف و بحث انــرژی اکتفا به این 
برنامه ها پاســخگو نخواهد بــود و ما را به مقصد 
نخواهد رســاند بنابراین باید اقدامات ویژه تری 

را به ثمر برسانیم.
کــردی ابــراز داشــت: در حــال حاضــر یکی از 
مهمترین کار ما بــرای مدیریت مصرف راه اندازی 

نصــب  بــا  کــه  اســت  هوشــمند  سیســتم های 
کنتورهــای هوشــمند و اندازه گیــری مبــادی بــه 
صورت آنالین بتوانیم مصرف مشترکین را کنترل 
کنیم تا بتوانیم ظرفیت تولید را به سمت افزایش 

پیش برده و مدیریت مصرف کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه تمرکز مــا در ســال جاری 
برای گذر از پیک ســال 1401 بر بحث اندازه گیری و 
هوشمندسازی میزان مصرف مشترکین و قابلیت 
کنترل پذیــری آن متمرکز اســت، افــزود: باید به 
سمت و سویی پیش برویم که این برنامه ها را در 
اســتان ها با توجه به شــرایط و ویژگی های آنها و 
در بخش هایی که در پیک مؤثر هســتند، بررسی 

و اجرایی کنیم.
مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد: استان ها 
باید از ابتدای اردیبهشت ماه امسال برنامه های 
مدیریت مصرف خود را که منجر به ذخیره سازی 
انرژی می شود، آغاز کنند تا بتوانیم محدودیت ها 
را در پیک امسال کنترل کنیم چراکه بحث پیک به 
تنهایی مطرح نیســت و بحث انرژی اســت که در 

سال 1400 اتفاق افتاد.
zzzازzعبورzبــرایzمــگاواتzهزارz20zمدیریــتz

z1401zسالzبارzپیک
معــاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر نیز در 
ادامه با اشــاره به ناتــرازی موجود بیــن تولید و 
مصــرف گفت: میــزان نیاز مصرف مــا حدود 70 
هزار مگاوات اســت که جبران ناترازی آن نیازمند 

برنامه ریزی و توجه ویژه است. 
محمــد الــه داد افــزود: هر ســند همــکاری و 

تفاهمنامه با مشترکین صنعتی و کشاورزی الزاما 
باید اجرا شود که با توجه به توسعه کنترل پذیری 
هوشــمند مشــترکین دیماندی در صــورت عدم 

رعایت منجر به قطع خدمات خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل کنتورهای 
هوشــمند در حــوزه دیمانــدی بــرای تضمیــن 
همــکاری و کنتــرل آنهــا از مرکــز اســت، گفــت: 
برنامه ریــزی انجــام شــده بــرای پیــک امســال 

مدیریت حداقل 20 هزار مگاوات است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در ادامه 
بــر برگزاری جلســات هماهنگی با اســتانداران و 
مجمع نمایندگان و ضرورت تأمین منابع در این 
زمینه به پرداخت به موقع صورتحساب ها توسط 

مشترکین تأکید کرد.
zzzدرصــد z95 zبــرای zفهــام zکنتــور zنصــب z

مشترکینzدیماندیzاستانzهمدان
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان نیز در ادامه با اشــاره به وجود 780 هزار 
مشــترک برق، 19 هزار کیلومتر شــبکه توزیع و 17 
هــزار و 815 دســتگاه ترانســفورماتور در همدان 
اظهار داشــت: عمده مشــترکین ما از نظر تعداد 
شــامل 80 درصد در بخش خانگــی، 4.5 درصد 
در بخش عمومی، 1.7 درصد در بخش کشــاورزی 
و 0.81 درصــد در بخش صنعتی و 12.6 درصد در 

سایر مصارف است.
علی ســهرابی بیدار افزود: بیشــترین مصرف 
انرژی ما در استان با 37 درصد مصرف در بخش 
کشــاورزی و بعــد از آن بــا 32 درصــد مصرف در 

بخش خانگی است.
وی با اشــاره بــه نصــب کنتورهای هوشــمند 
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر بــرای 95 درصد 
مشترکین دیماندی کنتور فهام نصب شده است.
توســعه  برنامــه  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کنترل پذیری بار گفت: اقدامات مدیریت مصرف 
و هوشمندســازی شــبکه بــا جدیــت در اســتان 

همدان اجرایی می شود.
ســهرابی بیدار با بیان اینکه 49 درصد از شبکه 
توزیع برق استان همدان کابل خودنگهدار است، 
گفت: ایــن امر نیازمنــد اقدام جهادی اســت که 
امید اســت بــا برنامه ریزی های تدوین امســال 

اقدامات شایسته ای در این بخش انجام شود.
اســتان های  عامــل  مدیــران  نیــز  ادامــه  در 
لرستان، کردســتان، مرکزی و کرمانشــاه به ارائه 

گزارش عملکرد خود در سال 1400 پرداختند.

2
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

وردین و اردیبهشت 1401  شماره 227 سال بیست و سوم  فر



پیام تبریک مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان 

به مناسبت روز سیمبان

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، علی سهرابی بیدار 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان 
طی پیامی فرا رســیدن روز جهانی ســیم بان را 

تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
ســیمبانان پرچم دارانی هستند که در خط 
مقدم خدمت رســانی بــا افتخار و شــجاعت، 
دل  در  را  روشــنایی  و  نــور  بــه  امیــد  چــراغ 

تاریکی ها روشن نگه می دارند. 
فروردیــن   29 تبریــک  ضمــن  اینجانــب 
روز جهانــی ســیمبان، از تالش هــا و زحمــات 
ارزشــمند و صادقانه ســیمبانان غیور و بلند 
همت که در ســخت ترین شــرایط  در راستای 
تأمین برق مطمئــن و پایدار از هیچ تالشــی 
و  قدردانــی  صمیمانــه  نکرده انــد،   دریــغ 

سپاسگزاری می نمایم.
از خداوند منان توفیقات روزافزون شــما را 

در تمام عرصه های زندگی خواستارم.
علی سهرابی بیدار
مدیرعامل

پیام

مدیر امور برق همدان یک:

مانور وصول مطالبات امور برق همدان یک برگزار شد
مدیر امــور برق همــدان یک گفــت: رزمایش 
وصــول مطالبــات مشــترکان بــرق شهرســتان 
همدان همزمان با سراسر استان طی روزهای 21 
و 22 اردیبهشت ماه سال 1401 با حضور گروه های 

عملیاتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی امور یک شرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان همــدان، ذبیح الــه عواطف 
فاضلــی درحاشــیه برگــزاری رزمایــش وصــول 
مطالبــات ایــن امــور افــزود: در راســتای اجرای 
دســتورالعمل شــرکت توانیــر مبنــی بــر وصول 
مطالبــات معوق مشــترکان بــرق، همزمــان با 
سراســر اســتان این رزمایش با حضــور 24 گروه 
عملیاتــی از همــکاران امــور یــک در شهرســتان 

همدان برگزار شد.
وی تصریــح کــرد: در این رزمایــش گروه های 
عملیاتی اجرایی، با حفظ شــان، منزلت و کرامت 
مشــترکان، پیگیــر وصــول مطالبات معــوق در 
بخش هــای شــامل صنایــع، کشــاورزی، اداری، 
تجاری و خانگی و عمومی شــدند و بدهی معوق 

مشترکان سخت الوصول تعیین تکلیف شد.

فاضلــی خاطرنشــان کــرد: در ایــن رزمایش 
نیروهای این شــرکت با مراجعه حضوری، تماس 
تلفنی و ارســال پیامــک، مشــترکان را ترغیب به 

پرداخت بدهی خود کردند.
وی دربــاره مشــترکانی کــه الگوی مصــرف را 
رعایــت کرده انــد، گفت: بــه منظور تشــویق آن 
دسته از مشترکانی که در یک سال گذشته کمتر از 

الگو مصرف را داشته اند نیز تقدیر شد.
مدیر امور برق همدان یک اظهار داشــت: این 
رزمایش 2 روزه باحضور 16 گروه ســیار ســه نفره 
و هشــت گروه مســتقر در امور بــرق همدان یک 

برگزار شد.
وی خاطر نشــان کرد: بــه منظــور رفاه حال 
مشــترکان اپلیکیشــن "بــرق مــن" طراحــی و 

بــا نصــب آن روی تلفــن همــراه مــی توانند در 
هــر ســاعت از شــبانه روز، ضمن کســب اطالع 
از آخریــن وضعیت اشــتراک خــود، راهکارهای 
کاهــش مصرف بهینه بــرق را نیــز از طریق این 
اپلیکیشــن آموزش دیــده و همچنیــن اقدام به 
دریافت و پرداخت صورتحســاب بــرق مصرفی 

خود کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

مهمترین موضوع امروز ما عبور از پیک بار سال 1401 است
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکه امســال چندیــن برنامه 
مهم را در پیش داریــم، گفت: مهمترین موضوع 
امروز ما عبور از پیک بار ســال 1401 است و تجربه 
سال گذشــته ما را بر آن داشته تا جدی تر به این 

برنامه ورود کنیم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، علی سهرابی بیدار در جمع 
کارکنــان این شــرکت ضمــن تبریک ســال نو و 
حلــول ماه مبــارک رمضــان و گرامیداشــت نام 
یاد شــهدا و امام شهدا)ره( اظهار کرد: مهمترین 
موضوعی که باید در سال 1401، اولین سال قرن 
15 هجری شمســی به آن توجه داشــته باشــیم، 

حرکت با برنامه است.
وی با بیان اینکه امســال چندین برنامه مهم 
را در پیــش داریــم، افــزود: مهمتریــن موضوع 
امروز ما عبور از پیک بار ســال 1401 است و تجربه 
سال گذشــته ما را بر آن داشته تا جدی تر به این 

برنامه ورود کنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به اینکــه وزارت نیرو دو برنامه 
را در راســتای عبور از پیک بار 1401 در دســتور کار 
دارد، گفــت: افزایــش تولیــد و پایــش و کنترل 
ایــن  جملــه  از  مشــترکین  مصــرف  هوشــمند 

برنامه ها است.
وی بــا بیان اینکه هر چه تولید بیشــتر شــود 
ناتــرازی بیــن تولیــد و مصــرف کمتــر شــده و 
می توانیــم توزیع برق مطمئن داشــته باشــیم، 
ادامــه داد: از دیگــر تکالیف ما اشــاعه فرهنگ 
مدیریــت مصرف و پایــش مصارف مشــترکین 
اســت که در این راستا در بخش دیماندی نصب 

کنتورهای فهام انجام شده است.

zzzروزzدرzاســکاداzسیســتمzازzبــرداریzبهرهz
صنعتzبرق

ســهرابی بیدار تصریــح کــرد: عــالوه بــر این 
مــوارد، یکــی از برنامه هــای بســیار مهــم دیگر 
کنتــرل  و  وصــل  و  قطــع  اتوماســیون  اســتقرار 
مصارف به صورت هوشــمند است که این پروژه 
با بهره برداری از سیســتم اســکادا در روز صنعت 

برق آغاز می شود.
وی با اشــاره به تغییر استراتژیک در مدیریت 
توزیع گفت: امســال کنترل هوشمند شبکه از راه 

دور را به طور جدی دنبال می کنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
اســتان  برق  مشــترکین  اینکه  بیان  بــا  همدان 
همراهــی خوبی در بخش هــای مختلف با این 
شــرکت داشــته اند، گفت: 70 درصد مشترکین 
90 درصد  خانگی ما در روزهای عادی و حدود 
در تابســتان و پیک بار الگوی مصرف برق را در 

می کنند. رعایت  استان 
وی ابراز داشــت: امید اســت انــرژی برق، این 

ســرمایه ملی را پاس بداریم و از پیک ســال 1401 
نیز به سالمت عبور کنیم.

اینکه موضــوع دیگر  ســهرابی بیدار با بیــان 
حرکــت با برنامه اســت، افــزود: در ایــن زمینه 
نیــز مقرر شــد در بخش هــای مختلف شــرکت 
کار مطالعاتــی صــورت گیــرد و نقــاط قــوت و 
ضعف بهبــود و همچنین تهدیدات و فرصت ها 
بــه  قوت هــا  بــا  بتوانیــم  تــا  شــود  شناســایی 
ضعف هــا غلبه و با اســتفاده از فرصت ها و رفع 
تهدیدات نسبت به دســتیابی به اهداف و رشد 
شــاخص ها و افزایش ســطح خدمات به مردم 

کنیم. حرکت 
وی یادآور شد: مطالعه ابتدایی صورت گرفته 
نشان می دهد که یکی از نقاط قوت شرکت وجود 
همکاران ارزشمند است که شناخت خوبی از حوزه 
کاری خود دارنــد که این ســرمایه بزرگی برای ما 
است تا بتوانیم گام های خود را محکم تر برداریم.
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وردین و اردیبهشت 1401  شماره 227 سال بیست و سوم  فر



روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

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

همکاران گرامی آقایان بابک امین زاده از خدمات فنی و بابک هاشمی از نهاوند

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

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: ســال گذشــته 39 میلیارد تومان 
اعتبار از محل بند ج تبصره 6 عوارض روســتایی 
جذب کردیم که در روســتاها برای اصالح شبکه، 
تبدیل ســیم مســی بــه کابــل خودنگهــدار و ... 

هزینه شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان همــدان، علــی ســهرابی 
حاجی بابایی  حضــور  با  که  جلســه ای  در  بیدار 
نماینــده مــردم همــدان، فامینــن و قهاونــد 
در مجلــس شــورای اســالمی در شــرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان همدان برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: در 
حال حاضر شــبکه فشار متوســط ما در استان 
10 هــزار کیلومتر رســیده  از  بــه بیــش  همدان 
اســت که 0.8 درصد رشــد نســبت به سال 99 

داشته ایم.
وی بــا بیــان اینکه انــرژی تحویلی اســتان 3 
هــزار و 852 میلیــون کیلووات ســاعت اســت، 
گفــت: فــروش انــرژی مــا نیــز 3 هــزار و 479 
مصرف  متوســط  و  ســاعت  کیلــووات  میلیــون 
هــزار   2 ســال،  در  اســتان  خانگــی  مشــترکین 

است. ساعت  کیلووات 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه اینکه پیــک بــار همزمان 
مصرف مــا 820 مــگاوات اســت، گفــت: تعداد 
320 هزار مشترک،  مشترکین شهرستان همدان 
انرژی تحویلی یک هزار و 263 میلیون کیلووات 
ســاعت و مصرف انرژی یک هــزار و 167 میلیون 

کیلووات ساعت است.
وی بــا بیان اینکه تلفات انرژی در شهرســتان 
همــدان 7.7 درصد اســت، افزود: طول شــبکه 
توزیع در این شهرســتان 4 هزار و 387 و تعداد 

فیدرهای عمومی 20 کیلوولت 79 فیدر است.
ســهرابی بیدار عنــوان کرد: با برق دار شــدن 
تعــداد  مرادبالغــی  و  انجــالس  روســتاهای 
روســتاهای بــرق دار شهرســتان همــدان به 111 

روستا و استان به 1073 روستا رسید.
وی با اشــاره بــه وجــود 17 هزار مشــترک در 
شهرســتان فامنین اظهــار کرد: انــرژی تحویلی 
ایــن شهرســتان 130 میلیون کیلوات ســاعت و 
مصرف انــرژی نیز 116 میلیون کیلووات ســاعت 

بوده و تلفات انرژی 10.7 درصد است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه 37 درصد مصرف اســتان 

در بخــش کشــاورزی اســت، گفــت: 63 درصد 
مصرف شهرســتان فامنیــن و 18 درصد مصرف 
برق شهرستان همدان در بخش کشاورزی است.

وی ادامــه داد: بخش خانگــی نیز 33 درصد 
مصرف اســتان، 21 درصد مصرف بــرق فامنین 
و 41 درصــد مصرف بــرق شهرســتان همدان را 

شامل می شود.
ســهرابی بیدار بیــان کرد: اصالح شــبکه های 
کــه  اســت  مهمــی  مباحــث  از  نیــز  روســتایی 
پیگیری هــای نماینده مردم شهرســتان همدان 
و فامنیــن از بند ج تبصره 6 عوارض روســتایی، 
کمک بزرگی در این بخش بود که ســال گذشــته 
از ایــن محــل 39 میلیــارد تومــان اعتبار جذب 
کردیم که در روستاها برای اصالح شبکه، تبدیل 
ســیم مســی به کابل خودنگهــدار و برداشــتن 

پایه هایی که در معابر مانده بود، هزینه شد.
وی بــا بیان اینکه تبدیل ســیم های مســی به 
کابل خودنگهدار در کاهش سرقت ها و پایداری 
شــبکه مؤثر اســت، اظهار داشــت: برای شهرها 
به خصوص حاشــیه شــهرها نیــز نیازمند منابع 

مشابه بند ج تبصره 6 هستیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
خــط  در  مــا  همــکاران  کــرد:  تأکیــد  همــدان 
مقــدم خدمت رســانی حضــور دارنــد و پیگیــر 
مسائل مردم هســتند و در این راستا مشکالت 
روســتاها در حوزه بــرق جمع آوری شــده و در 

هستیم. رفع  حال 

zzzبرایzقدرتمندzجدیــدzســاختارzیکzبایــدz
همدانzتعریفzکنیم

نماینــده مــردم همــدان، فامنیــن و قهاوند 
در مجلس شــورای اســالمی نیــز در ادامه ضمن 
تقدیــر از اقدامــات شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همدان اظهار کرد: ما حرکت منسجمی را 
در اســتان شــکل داده ایم؛ تا تفکر ما تغییر نکند 
استان توسعه نمی یابد، بنابراین باید چشم انداز 
آینده داشــته باشــیم و پروژه هــا و تجهیزاتی که 

تعریف می کنیم با نگاه به آینده باشد.
حمیدرضا حاجــی بابایی تصریــح کرد: باید 
نــوع نگاهمــان را بــه زیرســاخت هاو خدمــات 
بــرق، گاز و آب تغییر دهیم چراکه در این صورت 

سرمایه گذاران ورود می کنند.
وی با بیان اینکه باید بر اســاس آمار واقعی 
نگاه واقعی به مســائل داشــته باشــیم، افزود: 
کارشناســی ها را دقیــق و بر اســاس واقعیت ها 
کنیــد؛ کشــور با ســرعت رو بــه جلو مــی رود و 
برنامه ما باید برای 20 تا 30 ســال آینده باشد.

نماینــده مــردم همــدان، فامنیــن و قهاوند 
در مجلــس شــورای اســالمی ابــراز داشــت: اگر 
می خواهیــم تحــرک و تحــول ایجاد کنیــد باید 
شــبانه روز تالش کنیــم و اصالح ســاختار و نگاه 

جدید به نیروی انسانی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

هزینه کرد 39 میلیارد تومان اعتبار برای اصالح 
شبکه های روستایی در همدان

فرماندهی انتظامی 
تویسرکان برای حفظ امنیت 

شبکه برق تجلیل شد

در دیــدار مدیر حراســت و امــور محرمانه 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همدان 
بــا فرماندهــی نیــروی انتظامی شهرســتان 
تویســرکان، از اقدامــات پیشــگیرانه نیــروی 
انتظامی در رابطه با کاهش سرقت تجهیزات 

شرکت برق قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق 
نیروی  توزیــع  مدیر  تویســرکان،  شهرســتان 
ایــن دیدار  بــرق شهرســتان تویســرکان در 
گفت: اقدامات پیشــگیرانه فرماندهی نیروی 
انتظامی شهرســتان تویســرکان در راســتای 
کاهش ســرقت از تجهیزات شبکه برق رسانی 

این شهرستان، بسیار موثر و ارزشمند است.
رضا کریم پور با تشــریح امنیت شبکه توزیع 
نیــروی بــرق این شهرســتان، افــزود: تبدیل 
شبکه ســیمی به کابل خودنگهدار در مناطق 
آلوده به سرقت و گشت تلفیقی شبانه روزی به 
همراه نیروی انتظامی از موارد مهم پیشگیرانه 

از سرقت تجهیزات شبکه برق است.
سیدرضوان معراجی مدیر حراست شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همدان نیز با آسیب 
شناســی ســرقت ها از تالش های پیشــگیرانه 
نیــروی انتظامــی شهرســتان در محافظت از 

شبکه توزیع برق قدردانی کرد.
سرهنگ رضا نوری فرمانده نیروی انتظامی 
شهرســتان تویســرکان نیــز گفــت: عوامــل 
نیروی انتظامــی در اداره آگاهی، پاســگاه ها، 
فرماندهــی  مجموعــه  همــه  و  کالنتری هــا 
انتظامی،اقدامات الزم را در رابطه با شناسایی 
ســارقان و مرتبطان موضوع و ارجاع آنان به 

مراجع قضایی به خوبی انجام می دهند.
در پایان این دیــدار با اهدای لوح تقدیر از 
طرف مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
توزیع نیروی برق استان از عوامل و فرماندهی 

انتظامی شهرستان تویسرکان قدردانی شد.

خبـــر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک به بازنشستگان

آقایان محمدحسین جعفری از ستاد، محمد عباسی از کبودراهنگ، 
اصغر عسگری از فامنین  و محمدرسول سهرابی از نهاوند

نایل شــدن شــما را به افتخار بازنشســتگی تبریک گفتــه و از خداوند آرزوی 
پیــروزی و موفقیت شــما را در تمــام عرصه های زندگی خواســتاریم. بر این 

باوریم بازنشســتگی فصــل 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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خبـــــر

همزمان با روز سیمبان 
ضیافت افطاری امور برق 

همدان یک برگزار شد

بــه مناســبت 29 فروردیــن مــاه روز 
ســیمبان در آیینی با حضــور مدیرعامل 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق، ضیافــت 
افطــاری در امــور بــرق همــدان یــک و 

ادارات اقماری این امور برگزار شد.
امــور  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتان  برق  نیروی  توزیــع  شــرکت  یک 
یک  همــدان  برق  امــور  مدیر  همــدان، 
29 فروردین،  در این آییــن افــزود: روز 
مصــادف بــا روزی اســت کــه بــار دیگر 
حضــور کســانی را کــه وجودشــان جزو 
معنــوی  دارایی هــای  ارزشــمندترین 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان است، 
بــه ما متذکــر می شــود؛ کســانی که در 
طول تمام 24 ســاعت شبانه روز آماده 
به خدمت هســتند و در این راه جان بر 

می روند. پیش  به  کف 
اظهــار  فاضلــی  عواطــف  ذبیح الــه 
داشت: ســیم بانان پرچم دارانی هستند 
که در خط مقدم خدمت رسانی با افتخار 
و شجاعت، نقطه به نقطه سرزمین ها را 
فتح کرده و چراغ امید به نور و روشنایی 
را در دل تاریکی ها روشن نگه می دارند، 
امیــدی که بارها و بارها به کرات شــاهد 

آن بوده و هستیم.
الزم  خــود  بــر  کــرد:  تصریــح  وی 
می دانم، روز جهانی ســیم بان را به تمام 
سیم بانان عزیز اســتان و به صورت ویژه 
یک  همــدان  بــرق  امور  ســیم بانان  بــه 
تبریــک گفتــه و از زحمات شــبانه روزی 

آنان قدردانی کنم.
فاضلــی تاکیــد کــرد: بــا افتخــار به 
وجــود چنین نیروهای ارزشــی که پرچم 
پرافتخــار صنعت توزیع نیروی برق را باال 
نگه داشــته و از آن با جان و دل صیانت 
می کنند، ایــن روز را تبریک گفته و آرزوی 
ایامی بــدون حادثه را برای تمام فعاالن 
صنعــت توزیــع نیــروی بــرق از خداوند 

خواستارم. متعال 
آیین افطاری امور برق همدان یک در 
محل اتفاقــات عملیات و ادارات اقماری 

این امور برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تبدیل 1500 کیلومتر از شبکه های سیمی استان همدان
به کابل خودنگهدار 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفــت: امیدواریم در ســال جــاری حجم 
قابــل توجهــی از شــبکه های ســیمی را بــه کابل 
خودنگهدار تبدیل کنیم که برای امسال یک هزار 

و 500 کیلومتر را در برنامه داریم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، علی سهرابی بیدار در دیدار با 
فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی اســتان ضمن 
تقدیــر از مشــارکت نیــروی انتظامــی با شــرکت 
توزیع برق اســتان اظهار داشــت: امیدواریم این 
همکاری ها ادامه دار و موجب رضایتمندی مردم 

شود.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این شرکت 
در راســتای مقابلــه با ســرقت تأسیســات گفت: 
از مهمتریــن برنامه هــای اجرایی در ایــن زمینه 
جمع آوری سیم های مســی و تبدیل آنها به کابل 

خودنگهدار در سطح استان بوده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان افــزود: امیدواریــم در ســال جــاری نیز 
حجم قابل توجهی از شبکه های سیمی را به کابل 
خودنگهدار تبدیل کنیم که برای امسال یک هزار 

و 500 کیلومتر را در برنامه داریم.
وی با بیان اینکه گشت های تلفیقی نیز اجرایی 
می شــود، تصریــح کــرد: امیدواریــم برنامه  های 
اجرایــی باعــث ایجاد آرامــش و آســایش و ارائه 

خدمات بیشتری به مردم همدان باشد.
ســهرابی بیدار با بیان اینکه شناســایی نقاط 
در  تلفیقــی  گشــت های  برگــزاری  بــا  را  آلــوده 
دســتور کار داریــم، از تدویــن اطلــس مناطق 

آلوده خبر داد.
وی در ادامــه با اشــاره بــه پیک بار تابســتان 
ســال جاری گفت: در این راســتا نیــز وزارت نیرو 
در کنار افزایــش تولید با هدفمنــد کردن نرخ و 
کاهش یارانه های مشــترکین پرمصرف، با توجه 
به پله های مصــرف مشــترکین و کنترل پذیری و 
خصوص  به  دیمانــدی  مشــترکین  رویت پذیری 

چاه های کشاورزی اقدام کرده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با تأکیــد بر رعایت الگوی صحیح مصرف 
توســط مشــترکین عنوان کرد: برای عبور از پیک 
بار امسال نیز نیازمند همراهی مسئولین و مردم 

هستیم.

فرمانده انتظامی اســتان همدان نیز در ادامه 
ضمن تقدیــر از زحمات مجموعه شــرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان همــدان اظهار کــرد: نیروی 
انتظامــی در بخش هــای متعدد و گســترده و با 
توجه بــه مطالبــات زیــاد مردمــی و دولتی کار 

پرحجمی دارد.
ســردار ســلمان امیری با اشــاره بــه مقابله با 
ســرقت گفت: بــا توجه بــه اقدامات پیشــگیرانه 
صــورت گرفته، اســتان همــدان در زمینه کاهش 
ســرقت تجهیزات و تأسیســات برقی نســبت به 

دیگر استان ها وضعیت بهتری دارد.
در پایــان ایــن مراســم از زحمــات فرمانده و 
پرسنل نیروی انتظامی استان همدان تقدیر شد.

مدیر توزیع برق شهرستان مالیر:

دوره های افزایش ایمنی در برق مالیر به صورت مستمر برگزار می شود
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان مالیر گفت: 
بــه منظور افزایــش آگاهــی کارکنــان، دوره های 
افزایــش ایمنــی در برق مالیر به صورت مســتمر 

برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومــی توزیع نیــروی برق 
شهرستان مالیر، رضا شیردره در نخستین جلسه 
ایمنی توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در سال 
1401، با بیان اینکه رعایت اصول ایمنی در صنعت 
برق باید به صــورت یک فرهنگ نهادینه شــود، 
افزود: به منظور پیشــگیری از بروز حوادث، حفظ 
و تامین تندرستی برقکاران و ارتقای سطح آگاهی 
افــراد، جلســات ایمنی بایــد به صورت مســتمر 

برگزار شود.
وی با اشــاره به فرهنگ ســازی و ارتقای سطح 
آگاهی در بین کارکنان و برقکاران اظهار داشــت: 
در زمینــه رعایت اصول ایمنی فعالیت های قابل 

توجهی صورت گرفته است که جای تقدیر وتشکر 
دارد اما پیشــنهاد می شــود در جلســات ایمنی، 
کلیپ هایــی با عنوان ایمنی و بهداشــت پخش و 
از نقطــه نظرات و تجربیات همــکاران نیز در این 

زمینه استفاده شود.
قائم مقــام مدیرعامــل در توزیع نیــروی برق 
شهرســتان مالیــر خاطرنشــان کــرد: تابلوهای 
اطالع رسانی حاوی شعارهای ایمنی، بروشورهای 
مبنــی بــر رعایــت اصــول ایمنــی در حریم های 
خطوط شــبکه بــرق، به منظور آشــنایی بیشــتر 
مشــترکان و اطــالع رســانی نیز در معــرض دید 

ارباب رجوع قرار داده شود.
شــیردره به منظور پیشــگیری از بــروز حوادث 
به تشــریح چندین حادثه برق گرفتگی اشــاره و 
بیشترین حادثه برق گرفتگی را از بین برقکاران با 

تجربه و دارای سابقه کار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کارکنان شــرکت بــرق در همه 
بخش ها غیرتمندانه تالش مــی  کنند، تاکید کرد: 
تامین بــرق مطمئن و پایــدار برای مردم شــریف 
شهرســتان مالیر وظیفه ذاتــی ما و این در ســایه 
تالش مجموعه مدیریت برق شهرستان مالیر است.
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
همکاران گرامی 

آقایان رضا ابراهیمی و مهدی و علی آقامحمدی، 
حامد قبادی و صنعتی  ،  خانم پناهنده

بدینوســیله مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات معنوی و برای شما و خانواده محترم صبر جمیل از درگاه خداوند 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدانمنان مسئلت داریم.

تسلیت
بدینوسیله درگذشت

محمد ربیع عمرایی
از همکاران بازنشسته را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیزان سفر کرده 

علو درجات معنوی و برای خانواده محترم ایشان صبر جمیل از درگاه 
خداوند منان مسئلت داریم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

ک فراهم شده است  بستر سرمایه گذاری برای تولید انرژی پا
ائمه جماعات دستگاه های اجرایی شیوه های مدیریت مصرف را ترویج دهند

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفت: معــاون وزیر نیــرو تفاهم نامه ای 
با اســتاندار همــدان امضــا کردند که شــرایط و 
زمین برای ســرمایه گذاری در زمینــه تولید انرژی 

خورشیدی و بادی فراهم شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
نیــروی برق اســتان همدان، علی ســهرابی بیدار، 
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
جماعــات  ائمــه  فصلــی  نشســت  در  همــدان 
دستگاه های اجرایی که به میزبانی شرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان همدان برگــزار شــد، اظهار 
کرد: هدف از برگزاری این جلســه توجه جدی به 
مصرف بهینه برق است به ویژه در اوج مصرف آن 
که فصل تابســتان اســت، بنابراین در ادامه این 
جلسه کارگاه آموزشــی درباره چگونگی مدیریت 
مصرف برای ائمه جماعات دســتگاه های اجرایی 
برگزار خواهد شد چراکه بیان این مباحث از زبان 

ائمه جماعات برای مردم قابل پذیرش است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکه مــردم ما 
متدین هستند، روحانیون و مبلغین با تشریح و 
تبیین موضوع اســراف در اسالم می توانند نقش 

بسزایی در کاهش مصرف برق داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: در ایام تابستان به دلیل استفاده 
حتــی  و  دســتگاه ها  در  سرمایشــی  وســایل  از 
افزایش روشــنایی، مصرف برق افزایش می یابد 
بنابرایــن ضــرورت دارد که جامعه را در راســتای 
کاهش مصرف انــرژی و مدیریت مصرف ســوق 
دهیــم و این موضوع بــه خوبی تبیین شــود که 
صرفه جویــی در مصرف برق حتی بــه اندازه یک 

کیلووات بسیار مؤثر خواهد بود.
وی بیــان کــرد: بــا توجه بــه شــرایط جوی و 
کاهش نزوالت آســمانی صرفه جویی در مصرف 
برق بیشــتر اهمیت پیدا می کند که خوشــبختانه 
وزارت نیــرو برنامه هــای منســجمی از یک ســال 
پیش در راستای تداوم تأمین برق آغاز کرده و در 
زمینه تولید نیــز اراده جدی عزم کرده و اقدامات 

خوبی انجام شده است.
ســهرابی بیدار افزود: از ســال گذشته تعمیرات 
اساســی نیروگاه هــا آغاز شــده تــا در ایــام پیک 

مصرف نیروگاهی تعطیل نشود و در زمینه تولید 
انرژِی که بهترین نوع انرژی پاک خورشیدی است 
اخیرا دو مگاوات نیروگاه انرژی خورشــیدی دیگر 
توســط معــاون وزیــر نیرو افتتاح شــد و ســپس 
تفاهم نامه ای با استاندار همدان امضا کردند که 
بر اساس آن شرایط و زمین برای سرمایه گذاری در 

زمینه تولید انرژی خورشیدی و بادی فراهم شود.
وی گفت: در زمینه ارتباط با مردم به خصوص 
کاهش مدیریت مصــرف و هدفمند کردن یارانه 
انرژی موفق شدیم طرح اختصاص یارانه ویژه به 

مشترکین کم مصرف را اجرا کنیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکه اپلیکیشــن »بــرق من« 
قابل نصــب بر گوشــی های تلفن همراه اســت، 
اضافه کرد: هم استانی های عزیز با نصب و ورود 
بــه این برنامــه می تواننــد میزان مصــرف خود، 
مقایســه میزان مصرف خود را با ســال گذشــته 
و میزان رعایــت الگوی مدیریت مصــرف خود را 
مشــاهده کننــد؛ که در ایــن زمینه بــرای ترغیب 
مــردم پیش بینی شــده تابــه تعــدادی از افرادی 
که این اپلیکیشــن را نصب می کنند به قید قرعه 
جوایزی اهدا شود و این امر در راستای آگاه سازی 

و تشویق به مدیریت مصرف بهینه است.
وی بیان کرد: اقدامات مطلوبی نیز در راستای 
هوشمندســازی قرائت کنتورها انجام شده است 
که در بخش مصارف سنگین به صورت هوشمند 
بــوده و دیگر به صورت حضــوری کنتورها قرائت 

نمی شود.
ســهرابی بیدار تأکید کــرد: انتظــار داریم ائمه 
جماعات مردم را به رعایت الگوی مصرف تشویق 

کنند.

zzzدرzرجوعzاربابzباzصحیحzرفتارzروحانیــون
اداراتzراzفرهنگzسازیzکنند

نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
همــدان نیز در ادامه با بیان اینکــه اقامه نماز در 
ادارات بســتر مناســبی برای تبلیغ اســت، اظهار 
داشــت: گاهی از موارد با مشکالتی همانند کاغذ 
بازی هــا و نوع تعامالت با مــردم در ادارات روبرو 
هســتیم که نارضایتی هایــی را به دنبــال دارد و 
حضور روحانیون در ادارات فرصتی ارزشمند برای 

امر تبلیغ و رفع مشکالت این چنینی است.
آیــت هللا حبیب هللا شــعبانی موثقی بــا بیان 
اینکه روحانیــون رفتار صحیح بــا ارباب رجوع در 

ادارات را فرهنگ ســازی کنند، گفت: یک روحانی 
ضمن آنکه بــا فعالیت فرهنگــی می تواند مدیر 
مربــوط را برای افزایش مســئولیت پذیری کمک 
کنــد، می تواند در نــوع برخوردهــا و رفتارها نیز 

مثمر ثمر باشد.
وی بــا تقدیر از اقدامات صورت گرفته توســط 
ائمــه جماعات اســتان، یادآور شــد: همــدان در 
سطح کشــور دارای وضعیت مطلوبی در توجه به 
نمــاز و فعالیت های فرهنگی در ادارات اســت که 

امیدواریم این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.

zzzراzخودzموفقzهــایzتجربهzجماعاتzائمــه
ارائهzدهند

حجت االسالم هادی نظیری، مدیرکل تبلیغات 
اســالمی اســتان همدان نیز در این جلســه ابراز 
کــرد: امام جماعت هر دســتگاه به عنــوان رهبر 
فرهنگــی و دینــی در یک دســتگاه بایــد برنامه 
منسجمی برای فعالیت خود داشته باشد و عالوه 
بر اقامه نماز وقت بیشــتری بــرای ارتباط گیری با 
افراد بگذارند و ضروری اســت کــه محتوا و الگوی 
تبلیغی خود را به روزرسانی کند و اگر نیاز است به 

طراحی الگو بپردازند.
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با حضور معاون وزیر نیرو و جمعی از مسئوالن 
نیروگاه خورشــیدی 2 مگاواتی کارخانه آرد ســینا 

همدان به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 

برق اســتان همــدان، همزمان با ســفر اســتانی 
معــاون وزیــر نیــرو و رئیس ســازمان ســاتبا به 
اســتان همدان، نیــروگاه خورشــیدی 2 مگاواتی 
کارخانه آرد ســینا افتتاح و تفاهم نامه مشــترک 

در زمینه توســعه زیرســاخت های الزم در کشــور 
در خصــوص تولیــد بــرق تجدیدپذیــر و پاک و 
حمایــت از مشــارکت بخــش خصوصــی در این 
حوزه و گســترش فرهنگ مدیریت مصرف انرژی 
برق از طریق بهینه سازی و ارتقای بهره وری انرژی 
در سطح مشــترکین برق خانگی ، اداری و صنعتی 

استان همدان امضاء شد.
بــه امضاء آقایان محمــود کمانی معاون وزیر 
نیرو و ریاســت ســازمان ســاتبا و آقــای علیرضا 

قاسمی فرزاد استاندار همدان رسید.
محمــود کمانی معــاون وزیر نیرو با اشــاره به 
اینکه میــزان حجــم تولیــدی انرژی خورشــیدی 
در کشــور افزون بــر 900 مــگاوات اســت، گفت: 
در دولــت ســیزدهم 10 هــزار مــگاوات نیــروگاه 

تجدیدپذیر راه اندازی می شود.
گفتنی اســت؛  نیروگاه خورشــیدی 2 مگاواتی 
کارخانه آرد سینا در زمینی به مساحت 2.5 هکتار 
با 50 میلیارد تومــان و با هدف تامین برق مورد 

نیاز این واحد صنعتی افتتاح شد.

تقدیرها

zzzمدیرz،بیــدارzســهرابیzعلیzمهندس
zاســتان zبــرق zتوزیــع zشــرکت zعامــل

همدان:
موثقــی،  شــعبانی  حبیب الــه  آیت الــه 

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 

همدان به پاس مشــارکت ارزشمند با ستاد 

برگزاری مراسم نمازجمعه همدان.

اله داد، معاون هماهنگی  آقایان محمد 

توزیــع صنعــت برق کشــور، علــی حیدری 

تفرشــی، مدیــر اجرایــی انجمــن صنفــی 

کارفرمایــی شــرکت های توزیع برق کشــور 

و مهــدی آهنیــن پنجــه، رئیــس برگــزاری 

منطقــه  شــغلی  مهارت هــای  مســابقات 

مرکزی کشور برای کسب رتبه دوم در رشته 

انشعاب ســه فاز و کسب رتبه سوم در رشته 

نصب انشعاب تک فاز.

zzzدفترzمدیــرz،معراجــیzســیدرضوان
حراستzوzامورzمحرمانه:

آقــای علیرضا قاســمی فرزاد، اســتاندار 

همدان بابت اهتمام و تالش بی شــائبه در 

راســتای تأمین امنیت و مدیریت جلسات 

کمیســیون پیشــگیری و مقابله با ســرقت 

استان.

آقای اصغر مبشــری، مدیر حراســت کل 

اســتان همدان برای تالش جهــادی، موثر، 

مدبرانه و اهتمــام در انجام امورات محوله 

حراست کل استان همدان.

zzzدفتــر zمدیــر z،روزبیانــی zاحمدرضــا
روابطzعمومی:

آقــای علیرضا قاســمی فرزاد، اســتاندار 

همــدان به پاس اقدامات شایســته و همه 

جانبــه در راســتای وظایــف خطیــر حوزه 

اطالع رســانی و ارتباطات و کسب رتبه دوم 

در ارزیابــی عملکــرد روابــط عمومی هــای 

دستگاه های اجرایی استان همدان

zzzمدیرz،فاضلــیzعواطــفzالــهzذبیــح
توزیعzبرقzهمدانzیک:

ســتاد  مســئول  رحمانی،  جعفــر  آقــای 

در  همــدان  نمازجمعــه  مراســم  برگــزاری 

راستای مشارکت ارزشــمند با ستاد برگزاری 

مراسم نمازجمعه همدان.

zzzبرقzتوزیــعzمدیــرz،ذاکــریzمنصــور
شهرستانzنهاوند:

سرهنگ پاســدار علی مختاری، فرمانده 

ناحیه مقاومت بســیج نهاوند، بابت تالش 

و مجاهدت در راســتای تعامل با بســیج و 

سپاه شهرستان.

افتتاح نیروگاه خورشیدی کارخانه آرد سینا همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

گاه سازی مردم و فرهنگ سازی مدیریت  نقش ائمه جمعه در آ
مصرف اثربخش است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفــت: امید اســت بــا برنامه ریزی های 
انجام شــده از پیک بــار1401 با موفقیــت و بدون 
مشــکل عبور کنیم که برای این امر کمک و نقش 
ائمه جمعه اســتان در راســتای آگاه سازی مردم و 

فرهنگ سازی مدیریت مصرف اثربخش است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، مدیران عامل صنعت آب و 
برق استان همدان به مناســبت فرا رسیدن سال 
جدید بــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام 

جمعه همدان دیدار کردند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان در ایــن دیــدار ضمــن تبریک ســال نو 
با اشــاره بــه وضعیت صنعــت برق اظهــار کرد: 
امســال برنامه های وزارت نیرو در دو جهت است 
که شــامل تــالش بــرای افزایش ســطح تولید و 

هوشمندسازی پایش و کنترل مصرف می شود.
علی سهرابی بیدار با اشــاره به خدمات رسانی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان در ایام 
تعطیــالت نوروز گفــت: دوم فروردین ماه ســال 
جاری نیــز گردهمایــی شــرکت های توزیع غرب 
کشــور با محوریت عبــور از پیک 1401 بــه میزبانی 
اســتان همــدان با حضــور مدیرعامــل و معاون 

توزیع شرکت توانیر برگزار شد.
وی عنوان کرد: امید اســت بــا برنامه ریزی های 

انجام شــده از پیــک بار1401 بــا موفقیــت و بدون 
مشکل عبور کنیم به گونه ای که شرایط زندگی عادی 
مردم دچار خلل نشود و برای این امر کمک و نقش 
ائمه جمعه اســتان در راســتای آگاه ســازی مردم و 

فرهنگ سازی مدیریت مصرف اثربخش است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
همدان تصریــح کرد: با توجه به اینکه بیشــترین 
مصرف استان همدان در بخش کشاورزی است اگر 
برداشت آب توسط کشاورزان دیرتر انجام شود به 

طور قطع در توزیع برق کمک موثری خواهد بود.

zzzبخــش zدر zآب zو zبــرق zانــرژی zمصــرف
کشاورزیzنیازمندzمدیریتzاست

نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز در این 
دیــدار ضمن تبریک ســال نو و تقدیــر از زحمات 
مجموعه صنعت آب و برق اظهار کرد: تالش ما هم 
بر این اســت که در خطبه ها به این مهم بپردازیم 
و فرهنگ مصــرف را تا حد زیادی هماهنگ کنیم. 
آیت هللا حبیب هللا شــعبانی موثقی افزود: عمده 
مصرف انرژی برق و آب استان در بخش کشاورزی 

بوده که نیازمند مدیریت است.

معرفی کارکنان نمونه  شرکت توزیع برق استان همدان

ایمن کار نمونه 
جناب آقای
عباس ساکی

از توزیع برق شهرستان نهاوند

اپراتور نمونه 

جناب آقای
حامد علی محمدی
از توزیع برق شهرستان مالیر

اپراتور نمونه 

جناب آقای
میثم ترکاشوند

از توزیع برق شهرستان تویسرکان
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غرفه میز خدمت امور برق همدان یک در محل نماز جمعه برگزار شد
امور یــک، مدیر امور برق همدان یک با اشــاره بــه برپایی غرفه میز خدمــت در محل نماز 
جمعه گفت: آشــنایی بیشــتر مــردم برای اســتفاده از اپلیکیشــن برق من، آمــوزش الزم برای 
مدیریت مصرف برق و پیک سایی و پاسخگویی به درخواست های مراجعه کنندگان به صورت 
شــفاهی و یا از طریق پر کردن فرم درخواســت خدمات از دیگر اهــداف غرفه میز خدمت امور 

برق همدان یک بود.
ذبیح الــه عواطف فاضلی با اشــاره به اینکه این غرفه روز جمعه 30 اردیبهشــت برپا شــد، 
تصریــح کرد: رئیــس امور خدمات فــروش و مشــترکین امور بــرق همدان یک و چنــد تن از 
کارشناسان و همکاران این امور در این غرفه حاضر شدند و در رابطه با حل موضوعات مرتبط 

با برق، به نماز گزارن خدمات ارائه دادند.

دیدار نوروزی مدیرعامل برق همدان با کارکنان امور یک انجام شد

امور یک، همزمان با فروردین ماه و فرا رســیدن ســال نو، رئیس هیات مدیره، مدیر عامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان و چندتن از مدیران شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان با حضور در امور برق همدان یک، با کارکنان این مجموعه دیدار و از زحمات مدیریت 

و پرسنل این امور قدردانی کردند.
در این دیدار، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، برای کارکنان این امور آرزوی 

موفقیت کرد و توفیق بیشتر در راستای پیشبرد اهداف این شرکت را برای آن ها خواستار شد.

محفل انس با قرآن در امور برق همدان یک برگزار شد

امور یک، همزمان با فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن کریم در نمازخانه 
امور برق همدان یک با حضور امام جماعت این مجموعه و قرائت قرآن کریم برگزار شد.

همــدان
مامور قرائت امور برق همدان یک تجلیل شد

امــور یک، به مناســبت فــرا رســیدن 11 اردیبهشــت روز صنعت بــرق و همزمــان با روز 
جهانی کار و کارگر در آیینی با حضور علی ســهرابی بیدار، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان از »رضــا مدد« مامور نمونــه قرائت امور برق همدان یــک تجلیل به 

آمد. عمل 

امام جمعه همدان از مدیرعامل شرکت برق، کارکنان و مدیر امور 
برق همدان یک تجلیل کرد

امور یک، در مراســمی که با حضور آیت هللا حبیب هللا شــعبانی موثقی، امام جمعه 
همــدان برگزار شــد از مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان، کارکنــان و مدیر 
امور بــرق همــدان یک بــرای مشــارکت در برگــزاری و تامین بــرق آیین نمــاز جمعه 

شد. قدردانی 
همچنیــن کارکنان خدوم و همیشــه در صحنه امور برق همدان یک بــرای همت مضاعف 
در برگزاری نماز عبادی و سیاســی جمعه و ســایر آیین های ماه مبــارک رمضان واقع در محل 

حسینیه امام خمینی )ره( تجلیل شدند.

مانور آموزشی کابل کشی کابل خود نگهدار در امور برق همدان 
یک برگزار شد

امــور یــک، ذبیح الــه عواطــف فاضلــی مدیــر امور بــرق همدان یــک گفــت: مانور 
آموزشــی کابــل کشــی کابل خــود نگهدار بــه روش خط گــرم با حضــور پیمانــکاران و 
کارکنــان شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان واقع در شــهرک مــدرس به صورت 

شد. برگزار  کارگاهی 
وی با بیــان اینکه در ایــن مانور، آموزش هــای الزم در رابطــه با تعویض خطوط فرســوده 
مســی با کابل خودنگهدار، به طول 200 متر کابل ارائه شــد، تصریح کرد: این اقدام به منظور 
رضایتمندی مشــترکین و با هدف کاهش تلفات فنی و مقاوم ســازی شــبکه در شــرایط جوی 

نامساعد، بدون اعمال خاموشی انجام شد.

همدان

خدمات رسانی کارکنان امور 2 برق همدان در راهپیمایی روز قدس

برگزاری دوره آموزش سالمت زنان

برگزاری دوره آموزشی کابل خودنگهدار

برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت ماه مبارک رمضان در امور یک برق همدان

بازدید نماینده ستاد اقامه نماز از نمازخانه توزیع برق درگزین

تقدیر از سیمبانان با حضور امام جمعه همدان

برپایی میز خدمت در حاشیه نمازجمعه

بازدید مدیرعامل از امور یک

جلسه شورای فرهنگی
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حضور مدیرعامل در مرکز سامد

دیدار مدیرعامل با فرماندار درگزین

دیدار مدیرعامل و معاونین توزیع برق استان همدان با امام جمعه رزن

ضیافت افطاری با حضور مدیرعامل در کنار سیمبانان

حضور مدیرعامل در توزیع برق درگزین

دیدار صمیمی مدیرعامل با کارکنان توزیع برق فامنین

دیدار مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران و سیمبانان با امام جمعه همدان

محفل انس با قرآن کریم

همایش پیاده روی خانوادگی صنعت آب و برق

حضور مدیرعامل در توزیع برق تویسرکان

حضور همکاران در مسابقات مهارتهای شغلی به میزبانی استان قم

دیدار مدیرعامل با کارکنان توزیع برق رزن

دیدار مدیرعامل و معاونین توزیع برق استان همدان با فرماندار رزن

دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران

از سیمبانان به مناسبت روز سیمبان تقدیر مدیرعامل 
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مانور وصول مطالبات در شهرستان بهار برگزار شد
بهار، مازیــار باللی مقدم مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار گفــت: مانور بزرگ وصول 
مطالبات به صورت همزمان در سراســر استان و در روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه سال جاری 

در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این مانور به همکاران و ماموران عملیاتی نســبت به تکریم مشــترکان 
در هنگام وصول مطالبات تاکید شــده اســت، افزود: در این مانور 11 گروه عملیاتی به همراه 
پشــتیبانی همکاران مســتقر در اداره اقدام به وصــول مطالبات به صورت حضــوری و تلفنی 

خواهند کرد.
وی از عموم مردم شــریف شهرستان بهار درخواست کرد تا با پرداخت به موقع هزینه بهای 
برق مصرفی خود، مدیریت توزیع نیروی برق این شهرستان را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر و 

توسعه زیرساخت های الزم شبکه برق یاری کنند.

دیدار مدیر برق بهار با امام جمعه مهاجران برگزار شد

بهار،مازیار باللی مقدم مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار در دیدار با امام جمعه شــهر 
مهاجران با شرح اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتقای وضعیت شبکه برق شهر مهاجران 

گفت: برنامه های آتی برای توسعه وضعیت روشنایی معابر این شهر در دستور کار قرار دارد.
حجت االســالم مهدی عالمــی امام جمعه مهاجران نیــز، با قدردانــی از مدیریت و کارکنان 

توزیع نیروی برق شهرستان بهار، خواستار توجه بیشتر به مساله روشنایی معابر شد.

مانور وصول مطالبات در شهرستان بهار برگزار شد

بهار، مازیار باللی مقدم مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهــار بیان کرد: مطالبات توزیع 
نیروی برق شهرســتان بهار از مشــترکان خانگی، صنعتی و اداری از ســال گذشته بیش از چهار 

میلیارد تومان است.
وی اظهار داشــت: امیدواریــم با همکاری مشــترکان و پرداخت به موقع ایــن مبلغ، امکان 

توسعه زیرساخت های شبکه برق بیشتر از گذشته فراهم شود.

سیمبان نمونه توزیع نیروی برق شهرستان بهار تجلیل شد

بهار،در مراســمی به مناســبت روز ملی »صنعت برق« و روز »کار و کارگر«، از »پیمان افشاری 
موثر« به عنوان سیمبان نمونه توزیع نیروی برق شهرستان بهار تجلیل شد.

مازیار باللــی مقدم، مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار با اشــاره به اینکــه تامین برق 
مطمئن و پایدار به عنوان رســالت اصلی توزیع نیروی برق بسیار ضروری است، اظهار داشت: 
خدمــت رســانی خالصانه به مردم هــدف اصلی توزیع نیروی برق شهرســتان بهار اســت و از 

زحمات شبانه روزی همه سیمبانان و کارکنان صنعت برق تشکر و قدردانی می کنیم.

وضعیت شبکه برق و روشنایی معابر شهر اللجین بررسی شد

بهــار، مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار به همراه شــهردار اللجین، وضعیت ســامانه 
روشنایی و برق رسانی به این شهر را با بازدید میدانی بررسی کردند.

در این بازدید میدانی، مســائل و موضوعات مهم و مطرح در رابطه با روشنایی معابر شهر 
اللجین و چگونگی اجرای پروژه های این حوزه برنامه ریزی شد.

بهــــار
نصب یک دستگاه کلید حفاظتی در شهرستان بهار

بهار، مازیار باللی مقدم مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار با بیان اینکه یک دستگاه 
کلیــد حفاظتــی گازی )سکســیونر( بر روی فیدر شــوره زار، ابتدای مســیر روســتای دهنجرد 
شهرســتان بهار نصب شــد، گفت: نصب این کلید حفاظتی، با اعتبــار 100 میلیون تومان و 

تالش گروه تعمیرات برق شهرســتان بهار اجرا شده است.
وی اظهار داشت: هدف از نصب این کلید حفاظتی، ایجاد قدرت مانور بیشتر بر روی شبکه، 
کاهش خاموشــی و انرژی توزیع نشده، کسب رضایت مشترکان برق، باالبردن اطمینان شبکه 

برق و عیب یابی سریع تر و ساده تر نواقص احتمالی شبکه برق است.

دیدار نوروزی مدیر برق بهار با امام جمعه شهرستان

بهــار، مازیار باللــی مقدم مدیر توزیع بــرق بهار در دیــدار با امام جمعه این شهرســتان به 
مناســبت فرا رسیدن نوروز ضمن تبریک سال جدید به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های 
یک ســال اخیر پرداخت و با اشــاره به دســتاوردهای اخیر مجموعه برق بهار و رسالت خطیر 
این مدیریت در تامین برق مطمئن و پایدار و برق رسانی مطمئن و پایدار به مردم شهرستان 
از امــام جمعه شــهر بهــار درخواســت کرد با تبییــن ضــرورت مدیریت صحیح مصــرف برق، 
خدمتگــزاران توزیع برق شهرســتان را همراهی کننــد تا با همکاری مــردم از پیک مصرف برق 

امسال نیز، با موفقیت عبور کنیم.
حجت االسالم علی ارزنده نیز با آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون برای کارکنان و زحمتکشان 
صنعت برق شهرســتان بهــار، تأکید کرد: نهایت همت و تالش خود را در برای خدمت رســانی 

جهادی به مردم شریف بهار بکار گیرند.

فرماندهی انتظامی شهرستان بهار برای حفظ امنیت شبکه برق 
تجلیل شد

بهــار، در دیدار مدیــر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار با فرماندهی نیــروی انتظامی این 
شهرستان، از اقدامات پیشــگیرانه نیروی انتظامی در رابطه با کاهش سرقت تجهیزات شرکت 

برق با اهدا لوح سپاس قدردانی شد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار در نشســت تعامل و هم اندیشــی بــا فرماندهی و 
کادر نیــروی انتظامی شهرســتان بهار، گفت:  اقدامات پیشــگیرانه فرماندهی نیروی انتظامی 
شهرســتان بهار در راستای کاهش سرقت از تجهیزات شــبکه برق رسانی این شهرستان، بسیار 

موثر و ارزشمند است.
وی بــا قدردانی از زحمات کارکنان نیروی انتظامی شهرســتان بهار افــزود: با کمک کارکنان 
نیــروی انتظامی در زمینه مراقبت از شــبکه برق رســانی، مجموعه توزیع نیروی بــرق نیز بهتر 

می تواند به تامین برق پایدار به عنوان هدف اصلی خود دست یابد.

جایزه برنده قرعه کشی نرم افزار برق من اهدا شد

بهــار، مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان بهــار در مراســم اهــدای جایــزه برنده 
قرعه کشــی نرم افــزار »برق من« گفت: در راســتای دسترســی راحت مشــترکان برق به 
خدمات این شــرکت، پرداخــت هزینه هــای برق و بهره گیــری از خدمــات غیرحضوری، 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق در قالب اپلیکیشــن »برق من« اقــدام به برگزاری مســابقه 

است. کرده 
مازیار باللی مقدم افزود: در راستای توسعه فرهنگ نصب این اپلیکیشن، این شرکت اقدام 
به تخصیص یک میلیارد ریال هدیه به 200 نفر کرده است که دراین مسابقه هر شب به 2 نفر 

به قید قرعه کارت هدیه 500 هزار تومانی پرداخت می شود.
وی اظهــار داشــت: تاکنون طی 11 مرحله قرعه کشــی بــه 22 نفر از برنــدگان در مجموع 11 

میلیون تومان هدیه پرداخت شده است.

بهـــــــــار

محفل انس با قرآن کریم در توزیع برق بهار حضور کارکنان توزیع برق بهار در راهپیمایی روز قدس اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره برق من در توزیع برق بهار
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کارکنان نمونه برق تویسرکان تجلیل شدند
تویســرکان، رضا کریم پور مدیر توزیع نیروی برق این شهرستان با بیان اینکه رعایت نکات 
ایمنی توســط کارکنان و کارگران این شــرکت باید در اولویت نخســت کاری قــرار گیرد، گفت: 
کارکنان توزیع نیروی برق باید در راستای رعایت نکات ایمنی فردی و گروهی و به منظور حفظ 

سالمت امور را پیش ببرند.
در این آیین به منظور افزایش آگاهی، تصاویر آموزشی در زمینه وقوع حوادث، موارد حادثه 

ساز در هنگام انجام کار بر روی شبکه برای کارکنان این مجموعه پخش شد.

کارکنان برق تویسرکان در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند
تویســرکان، کارکنــان و مدیریــت توزیــع نیروی برق شهرســتان تویســرکان بــا حضور در 

راهپیمایی روز قدس با آرمان های امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.
در این آیین کارکنان توزیع نیروی برق شهرستان تویسرکان با سردادن شعارهایی همچون 

»مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« با مردم مظلوم فلسطین همدردی کردند.

تویسرکان

مدیرعامل شرکت برق همدان از ساختمان مرکز دیسپاچینگ مالیر 
بازدید کرد

مالیر، علی سهرابی بیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از روند ساخت و تجهیز 
ساختمان مرکز دیسپاچینگ جنوب استان همدان که در شهرستان مالیر احداث شده است، بازدید کرد.

رضا شــیردره قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرســتان مالیر در این بازدید با ارائه 
گزارشــی از روند اجرای پروژه گفت: این ساختمان با سرعت قابل قبولی در چند سال اخیر ساخته 
شــد و با بهره برداری از آن عالوه بر باال رفتن نظارت بر شــبکه، زمان رسیدگی به مشکالت مردم در 

راستای حقوق شهروندان به کمترین زمان ممکن خواهد رسید.

شبکه روشنایی بلوارهای مالیر اصالح و بهینه سازی شد
مالیــر، رضا شــیردره مدیر توزیــع برق مالیــر گفت: در راســتای ارائــه خدمات مطلــوب تر به 
شــهروندان، مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مالیر نســبت به اجرای طرح بهینه سازی شبکه 

روشنایی معابر بلوارهای امام رضا)ع(، پرستار و سادات اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه در این پروژه شــبکه های معابر قدیمی و فرسوده زمینی، با تغییر به شبکه های 
هوایــی با کابــل خودنگهــدار و با قابلیــت اطمینان بیشــتر، اصالح شــد، افزود: پــروژه اصالح و 
بهینه ســازی و روشنایی در بلوار پرستار به طول یک هزار و 500 متر و با اعتبار 100 میلیون تومان و 

در بلوار سادات به طول 500 متر با اعتبار 75 میلیون تومان اجرا شد.

گروه های عملیاتی برق مالیر در رزمایش سفرهای نوروزی 1401 
شرکت کردند

مالیر، مدیر توزیع برق مالیر اظهار داشت: در تعطیالت عید نوروز امسال نیز همانند سال های گذشته 
گروه های عملیاتی به صورت شبانه روزی در سطح شهرستان مالیر آماده خدمت رسانی به مردم هستند.
رضا شیردره با اشاره به مشکالت پیش آمده ناشی از همه گیری بیماری کرونا در طول 2 سال گذشته، 
افزود: امســال با توجه به افزایش ســفرهای نوروزی، حفظ آسایش و آرامش مشترکان و اطمینان از 
پایداری شــبکه برق رسانی، بیش از سال های گذشــته اهمیت دارد و نیرو های خدوم مدیریت توزیع 
نیروی برق شهرستان مالیر برای تامین آسایش مردم شهرستان از هیچ تالشی کوتاهی نخواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در طول شبانه روز، هرگونه حادثه احتمالی شبکه برق 
و مشــکالت روشنایی معابر را با مرکز فوریت های برق به شماره 121 اعالم و یا از طریق نرم افزار »برق 

من« در کوتاه ترین زمان ممکن اطالع رسانی کنند و همکاران ما نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

مالیــــر

تویسرکان

مالیـــــــــر

برگزاری محفل انس با قرآن

برگزاری مانور روشنایی معابر
توزیع بروشور مدیریت مصرف در روز عید فطر

حضور کارکنان برق مالیر در راهپیمایی روز قدس خدمات رسانی کارکنان توزیع برق تویسرکان در راهپیمایی روز قدس
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چراغ های مدیریت برق کبودآهنگ یک ساعت خاموش شد
کبودراهنــگ، مدیــر توزیع نیــروی برق شهرســتان کبودرآهنگ بــا بیان اینکه به مناســبت 
گرامیداشت »ساعت زمین« چراغ های مدیریت توزیع برق شهرستان کبودرآهنگ به مدت یک 
ساعت خاموش شد، گفت: این اقدام در راستای صرفه جویی در مصرف برق انجام شده است.

علی همدانی اظهارداشت: ساعت 20:30 چراغ های ساختمان مدیریت برق این شهرستان 
به مدت یک ساعت خاموش شد.

دیدار نوروزی کارکنان با مدیر توزیع برق کبودراهنگ برگزار شد

کبودراهنگ، علی همدانی مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان کبودراهنگ در دیدار نوروزی 
کارکنــان این مدیریــت گفت: امیدواریم در ســال جدیــد بتوانیم گام های بلندی در راســتای 
تحقیق منویات رهبر معظم انقالب اســالمی و پیشــبرد برنامه های شــرکت توزیع نیروی برق 

استان همدان برداریم.
وی بــا اشــاره بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری و نامگــذاری ســال 1401 بــا عنوان 
»تولید،دانــش بنیان و اشــتغال آفرین«، افــزود: همه فعالیت های این مدیریت در راســتای 
تحقق شعار سال و بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی است و این فعالیت ها امسال با سرعت 

و کیفیت بسیار باالیی انجام می شود.
وی اظهارداشــت: توزیع نیروی برق شهرســتان کبودراهنگ افتخارات و رتبه های بسیاری را 
در زمینه های مختلف کســب کرده است و امیدواریم این درخشش ها در سال جاری نیز تداوم 

داشته باشد.

کبودراهنگ
کبودراهنگ

اسدآباد

نهاوند

درگزین

برگزاری محفل انس با قرآن کریم

محفل انس با قرآن کریم در توزیع برق اسدآباد

خدمات رسانی کارکنان برق نهاوند در راهپیمایی روز قدس

حضور کارکنان برق درگزین در راهپیمایی روز قدس

کسب 2 رتبه توسط شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان در مسابقات کشوری

شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همــدان در دومیــن دوره مســابقات مهارت های شــغلی 
شرکت های توزیع نیروی برق منطقه مرکزی کشور موفق به کسب دو رتبه شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همــدان، دومین دوره مســابقات 
مهارت های شغلی شرکت های توزیع نیروی برق منطقه مرکزی کشور به میزبانی شرکت توزیع نیروی 

برق قم برگزار شد.
این مسابقات بین 8 شــرکت توزیع برق اســتان های چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان، 
یــزد، مرکزی، قم و اصفهان و شهرســتان اصفهان در 4 رشــته تبدیل ســیم به کابــل خودنگهدار، 
احداث کابل خودنگهدار، نصب انشــعاب تکفاز و ســه فاز برگزار شــد که شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان در این دوره از مسابقات موفق به کسب رتبه دوم در رشته نصب انشعاب سه فاز و 

رتبه سوم در رشته نصب انشعاب تکفاز شد.

تقدیر مدیر برق کبودراهنگ از برادر شهید »حاج احمد هاشمی«
به مناســبت گرامیداشــت روز شهدا، 
مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان 
کبودآهنــگ از برادر شــهید حــاج احمد 

هاشمی تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی 
برق شهرستان کبودراهنگ، مدیر توزیع 
نیروی بــرق شهرســتان کبودرآهنگ در 
این دیدار با گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهدای انقالب اســالمی گفت: زنده نگه 
داشتن ســیره و راه پر افتخار شهدا، روح 
ایثار، مقاومت و ایســتادگی را در جامعه 

زنده نگه می دارد.
علی همدانی با اشاره به اینکه باید امانت دار آرمان های شهدا باشیم، افزود: امروز جلوه های معنوی 

ایثار و شهادت باید در فضای جامعه تقویت و نهادینه شود.
وی عنوان کرد: در همه کشورها افرادی که در راه دفاع از مهین شهید می شوند، دارای ارزش و احترام 

ویژه ای هستند.
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5 مانور جهادی توزیع برق در شهرستان بهار برگزار شد

مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار گفت: 
به منظور ارائــه خدمات بهتر به مشــترکان برق، 
ســال گذشــته پنج مانــور جهادی توزیــع برق در 

شهرستان بهار برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی توزیع نیــروی برق 
شهرســتان بهــار، مازیار باللــی مقدم بــا تبریک 
فرارسیدن ســال نو در خصوص اقدامات صورت 
گرفتــه در ســال 1400 افــزود: در ســال گذشــته 
همــه تالش مجموعه توزیع برق شهرســتا بر این 
مهم اســتوار بود که بتوانیم از هرگونه خاموشــی 

جلوگیری کنیم.
و  آب  شــرایط  بدتریــن  در  اظهارداشــت:  وی 
هوایی که امکان خدمت رســانی را بســیار سخت 
کرده بود برق دورترین روستاهای شهرستان نیز 

به خوبی تامین شد.
باللــی مقــدم تصریح کــرد: بــا برگــزاری پنج 
مانور جهــادی و ضربتی تالش کردیــم ایرادهای 
احتمالــی خطوط شــبکه برق را شناســایی و رفع 

کنیم.
وی ادامــه داد: مانــور فیــدر برق همه کســی، 
بزرگترین مانور ســال گذشــته بود کــه با کمک و 
مشــارکت گروه های عملیاتــی واحدهای اجرایی 
استان برگزار شــد و در مجموع 12 اکیپ عملیاتی 
22 کیلومتر از شبکه برق فیدر همه کسی را اصالح 

و بهینه سازی کردند.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار با بیان 

اینکه در سال گذشته تامین برق روشنایی معابر 
از اولویــت های اصلی ما بود، خاطرنشــان کرد: 
بیش از 2 هزار مورد روشنایی در سطح روستاهای 
شهرســتان و بیــش از یک هــزار و 500 مــورد در 
سطح شــهر، اقدام به تعویض المپ های سوخته 

و یا نصب المپ های جدید کردیم.
وی گفت: 80 اصله پایه برق فرسوده تعویض، 
21 اصله پایه شکســته تعویــض و 35 اصله پایه 

رفع حریم شد.
باللی مقدم با یــاداوری در پیش رو بودن موج 
گرما و ضرورت عبور هرچه آسان تر از پیک مصرف 
در فصل تابســتان،اوج مصرف بار شهرستان در 
ســال 1399 را 73 مگاوات و در سال 1400، حدود 
81 مگاوات اعالم کــرد و افزود: این ارقام افزایش 
بار را نشــان می دهد کــه در این خصوص نیاز به 

برنامه ریزی و مدیریت مصرف داریم.
وی با اشــاره به آمــار اقدامات انجام شــده در 
زمینه زیرســاخت های شهرســتان گفت: با توجه 
بــه اهمیت بــاالی زیرســاخت های شــبکه برق و 
ضرورت توســعه و ارتقای زیرســاخت ها، در سال 
گذشــته 4.5 کیلومتر کابل مســی در شبکه برق 
شــهری و پنج کیلومتر در شــبکه برق روستایی به 

کابل خودنگهدار تبدیل شد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار  ادامه 
داد: یــک دســتگاه ترانــس عمومــی بــه قدرت 
200 کیلــووات بــه همــراه 85 دســتگاه ترانس 

اختصاصی احداث و نصب شد و 10 پست هوایی 
مــورد اصالح و بهینه ســازی و افزایش قدرت قرار 

گرفت.
باللی مقدم افزود: تعداد 148 مورد برق غیرمجاز 
کشــف و با خاطیان مربوطــه برخورد شــد که در 
مجموع عامالن آن نزدیک بــه 200 میلیون تومان 
جریمه شدند و میزان خســارت وارده به شبکه نیز 

مبلغی نزدیک به 100 میلیون تومان برآورد شد.
وی گفت: پــس از رصد های مــدام اکیپ های 
بازرســی و همچنین بــه کمک گزارشــات مردمی 
139 دســتگاه ماینــر کشــف و جمع آوری شــدکه 
اقــدام کنندگان آن نیز بیش از 100 میلیون تومان 

جریمه شدند. 
باللــی مقدم در ادامه اعالم داشــت: در ســال 
گذشــته مبلغی افــزون بــر چهارمیلیــارد تومان 
از بهــای انــرژی بــرق فروختــه شــده،به عنــوان 
مطالبــات برق بهار از مشــترکان خانگی،صنعتی 
و ادارات وصول نشــده که بــا پرداخت این مبلغ 
امکان توسعه زیرساخت های شبکه برق بیشتر از 

گذشته فراهم می شود.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار افزود: 
یکی از مهــم ترین اقدامات ســال هــای اخیر راه 
اندازی و توســعه اپلیکیشن برنامه برق من است 
که مشــترکان می توانند همه خدمــات حاضر را 
از راه دور و بدون نیاز بــه مراجعه حضوری انجام 

دهند.

کسب رتبه دوم شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی 
روابط عمومی های استان همدان 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
همــدان در ارزیابی عملکرد روابــط عمومی های 
دســتگاه های اجرایی اســتان همــدان موفق به 

کسب رتبه دوم شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، در همایش روز روابط عمومی 
و ارتباطــات که با حضــور نماینــده ولی فقیه در 
استان، استاندار و مسئولین و روابط عمومی های 
دستگاه های اجرایی در استانداری همدان برگزار 
شــد، از روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان همدان به پاس کسب رتبه دوم در ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی های دستگاه های اجرایی 

استان همدان با اهدای لوح تقدیر شد.
در این لوح آمده است:

»جا دارد با تبریک فرا رســیدن 27 اردیبهشت 
مــاه، روز ارتباطــات و روابط عمومــی از اقدامات 

شایســته و همــه جانبــه جنابعالــی در راســتای 
وظایــف خطیر حــوزه اطالع رســانی و ارتباطات 
و کســب رتبــه دوم در ارزیابــی عملکــرد روابــط 
همدان  استان  اجرایی  دستگاه های  عمومی های 

تقدیــر و تشــکر نمــوده و ار درگاه خداوند منان 
برای شما و خانواده محترمتان بهروزی و سالمتی 
روزافزون در ظل توجهات حضرت ولیعصر)عج( 

مسألت می نمایم.«

خبـــــر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

برگزاری اولین مانور وصول 
مطالبات هزینه های برق 

مصرفی در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
از برگزاری اولین مانور وصول مطالبات هزینه های 
برق مصرفی با حضور240 اکیپ در استان همدان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، علی سهرابی بیدار اظهار کرد: اولین 
مانور وصول مطالبات هزینه های برق مصرفی از 
مشترکین و دستگاه های اجرایی بدهکار همزمان 
با سراســر کشــور به مدت دو روز در استان همدان 

برگزار شد.
وی با بیــان اینکه این مانــور در روزهــای 24 و 25 
فروردین ماه اجرا شــد، گفت: در راســتای برگزاری 
این مانور با تحلیل داده های مطالبات سررســید 
شده، مشترکین هدف در هر منطقه مشخص شده 

است.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به ارســال پیامک و تماس تلفنی 
با مشترکین بدهکار گفت: در این خصوص عالوه 
بر مکاتبه با نهادهای دولتی و مشترکین بدهکار، 

هماهنگی های الزم نیز صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در این مانور مشترکین بدهکاری 
که تعهدات خود را انجام نداده اند مورد توجه قرار 
گرفته است، افزود: مانده بدهی مشترکین استان 
همدان تــا پایان ســال 1400 بیــش از 110 میلیارد 

تومان است.
سهرابی بیدار یادآور شد: تمام ظرفیت های شرکت 
در قالب 140 اکیپ اجرایــی، 40 اکیپ پیمانکاری و 
60 اکیــپ به صــورت تماس تلفنــی در قالب 360 
نفر نیروی انسانی همراه با 130 دستگاه خودرو در 

سطح استان در این مانور بکارگیری شده است.
وی در ادامه با تأکید بر پرداخت به موقع هزینه برق 
مصرفی توسط مشترکین عنوان کرد: این امر ما را در 

ارائه مطلوب خدمات به مشترکین یاری می دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
با اشــاره به راه اندازی اپلیکیشــن »برق من« برای 
دسترســی راحت مشــترکین برق به خدمات این 
شرکت و پرداخت هزینه های برق گفت: در راستای 
توسعه فرهنگ بهره گیری از خدمات غیرحضوری، 
این شرکت در قالب اپلیکیشن »برق من« اقدام به 
برگزاری مسابقه نصب اپلیکیشن با تخصیص یک 

میلیارد ریال هدیه به 200 نفر کرده است.
وی ادامه داد: هر شــب برندگان این مســابقه، دو 
نفر به قید قرعه اعالم می شوند که به هر یک از آنان 
کارت هدیــه 500 هزار تومانی پرداخت می شــود 
که تاکنون طی 11 مرحله قرعه کشــی بــه 22 نفر از 
برنــدگان در مجمــوع 11 میلیون تومــان پرداخت 

شده است.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا حضــور در شهرســتان مالیر بــا امام 
جمعــه و فرمانــدار مالیــر و همچنیــن کارکنــان 

مدیریت توزیع برق مالیر دیدار کرد.
به گــزارش روابط عمومــی توزیع نیــروی برق 
شهرستان مالیر، علی ســهرابی بیدار مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان در دیدار 
با حجت االســالم محمدباقر برقراری امام جمعه 
مالیر اظهــار کرد: امروزه مدیریــت مصرف انرژی 
بــرق به یکــی از موضوعــات اصلی و مهم کشــور 
تبدیل شــده اســت که اگر مردم مصــرف انرژی را 
مدیریــت کننــد میلیاردها دالر ســرمایه گذاری را 

جبران می کند.
وی به ارائــه خدمات غیرحضوری اشــاره کرد و 
اظهار داشت: مشــترکان با نصب نرم افزار »برق 
مــن« می توانند همه خدمات عمومــی مورد نیاز 
را بــدون مراجعه حضوری و تنها از طریق گوشــی 
تلفن همراه خــود در هر زمانــی و از هر نقطه ای 
دریافت کنند و در جشنواره بزرگ اپلیکیشن برق 
من شرکت کرده و پس از ثبت حداقل یک شناسه 

قبض با قید قرعه از جوایز ویژه برخوردار شوند.
zzzبرایzرسانیzبرقzخدماتzارائهzدرzتســریعz

پروژهzهایzدرzدستzاجرایzسرمایهzگذاران
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان همچنین در دیدار با ســلمان اسماعیلی، 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان مالیر ضمــن تبریک 
انتصــاب وی، گــزارش مختصــری از رونــد اجرای 
پروژه های برق رســانی و خدمــات غیرحضوری از 
جمله استفاده از نرم افزار برق من و اطالع رسانی 

دقیق از طریق تلفن همراه به مشــترکان در این 
شهرستان ارائه کرد.

علی ســهرابی بیدار بــا بیان اینکه شهرســتان 
مالیــر یکــی از قطب های مهم صنعتی در اســتان 
اســت، تصریح کــرد: شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان همه تــوان خود را برای تســریع 
در ارائه خدمات برق رســانی بــرای پروژه های در 
دست اجرای سرمایه گذاران در بخش صنعت به 

کار گرفته است.
zzzشهرستانzروستاهایzوzشهرهاzدرصدz100

مالیرzبرقzدارzاست
وی در ادامه در دیدار نوروزی با کارکنان توزیع 
نیروی برق شهرســتان مالیر افزود: رضایتمندی 
مسئوالن و مردم شریف شهرستان مالیر در رابطه 
با برق رسانی بسیار ارزشمند و نشان دهنده  تالش 
و زحمات خوب کارکنان برق این شهرستان است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با تبریک ســال نو از تــالش همه کارکنان 
شــرکت برق و خانواده های آن هــا قدردانی کرد 
و گفــت: در مجموعــه ای کار می کنیــم که وظیفه 
تامین برق به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز بشــر 
در حــوزه روشــنایی، صنعت، کشــاورزی، تجاری، 

خانگی و سایر موارد را بر عهده دارد.
سهرابی بیدار با بیان اینکه کارکنان این مجموعه 
در همــه بخش هــا غیرتمندانــه تــالش می کنند، 
تصریــح کــرد: خوشــبختانه 100 درصد شــهرها و 
روستاهای شهرســتان مالیر برق دار هستند و این 
در ســایه تالش مجموعه مدیریت برق شهرستان 

مالیر و شرکت توزیع برق استان همدان است.

رزمایش بهار همدلی در توزیع نیروی برق 
شهرستان بهار برگزار شد

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار گفت: 
رزمایــش »بهــار همدلی« با حضور مســئوالن 
اســتان و شهرســتان در توزیــع نیــروی بــرق 

شهرستان بهار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی توزیع نیروی برق 
شهرســتان بهار، مازیار باللی مقدم اظهار کرد: 
در راســتای اجرایــی کــردن فرمایشــات رهبر 
معظم انقالب اســالمی و ترویج هرچه بیشــتر 
حس همدلــی در جامعه، رزمایشــی با عنوان 

بهار همدلی برگزار شد.
طریــق  از  رزمایــش  ایــن  در  افــزود:  وی 
کمک های مومنانه کارکنــان توزیع نیروی برق 
شهرستان بهار، 50 بسته معیشتی ارزاق تهیه و 
در بین اقشار نیازمند این شهرستان توزیع شد.

مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان بهار 
تصریــح کــرد: در ایــن حرکــت خودجــوش و 
مومنانــه بســته های معیشــتی شــامل ارزاقی 
همچون مــرغ، کیســه برنج، ماکارونــی، روغن 
مایــع، رب گوجه فرنگــی و حلــوا ارده به ارزش 
هر بســته 2 میلیــون و 500 هزار ریــال و ارزش 
مجمــوع 125 میلیــون ریــال تهیــه و در حضور 

مقامات شهرستان در بین محرومان توزیع شد.
وی با تشــکر از همکاران توزیع برق و مقامات 
شهرستان بهار برای حضور در این رویداد معنوی 
که در ماه مبارک رمضان و به مناسبت شب های 
قدر صورت گرفت، افزود: این حرکت دومین گام 
از فعالیت های چنــد وقت اخیر پایگاه مقاومت 
بسیج شهید ســید میالد مصطفوی است که در 

بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شد.
امام جمعه شهرستان بهار نیز با قدردانی از 
همه کسانی که موجب شکل گیری این رویداد 
بودنــد، گفــت: حجــم فعالیــت هــای صورت 
گرفتــه در توزیع نیــروی برق شهرســتان بهار و 
پایگاه بسیج شهید سید میالد مصطفوی مایه 

مباهات و دلگرمی همه است.
حجــت االســالم محمدعلی ارزنده بــا تبیین 
ضرورت اســتفاده معنوی و بهینه از شــب های 
قدر، بر اســتمرار کارهای جهــادی تاکید کرد و 
افزود: همدلی حلقه ی گمشده زندگی امروزی 
اســت که وجود آن می تواند منجــر به افزایش 
بهره وری و پیشبرد بهتر کارها در زندگی روزمره 

و عامل توسعه کشور شود.

سیمبانان توزیع نیروی برق تویسرکان تجلیل شدند

همزمــان بــا فرارســیدن 29 فروردیــن روز 
ســیمبان، در آیینی با حضور مدیر توزیع نیروی 
بــرق شهرســتان تویســرکان، ســیمبانان این 

شهرستان تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومــی توزیع نیروی برق 
شهرســتان تویســرکان، رضــا کریم پــور مدیر 
توزیــع نیروی بــرق شهرســتان تویســرکان با 
حضوردر مرکز اتفاقات عملیات، با اهدا شاخه 
گل و لــوح تقدیــر از خدمــات ســیمبانان این 

شرکت قدردانی کرد.
ســیمبانان  افــزود:  مراســم  ایــن  در  وی 
مقــدم  خــط  در  کــه  هســتند  پرچم دارانــی 
خدمت رســانی با افتخار و شــجاعت، نقطه به 

نقطه ســرزمین ها را فتح کرده و چراغ امید به 
نور و روشــنایی را در دل تاریکی ها روشــن نگه 

می دارند.
شهرســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  مدیــر 
تویســرکان با اشــاره به اینکه امــروزه تامین و 
عرضه برق پایدار الزمه زندگی و رفاه اجتماعی 
است، تصریح کرد: سیمبانان عزیز در بدترین 
شرایط جوی و سرمای شــدید و گرمای طاقت 
فرســا همواره در تالش هســتند تا چراغ خانه 

های مردم روشن بماند.
در پایــان ایــن آییــن، ضیافــت افطــاری با 
حضــور کارکنــان توزیع نیروی برق شهرســتان 

تویسرکان برپا شد.

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان با امام جمعه و فرماندار مالیر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

طرح جهانی »ساعت زمین« در همدان برگزار شد
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
اســتان همــدان از برگــزاری طــرح جهانــی 
»ســاعت زمین« همزمان با سراسر جهان و 

کشور در استان همدان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، علی سهرابی بیدار 
با اشــاره به برگــزاری طرح جهانی »ســاعت 
زمین« در اســتان همــدان، اظهار کــرد: این 
برنامه همزمان با سراســر جهان و کشــور به 
احترام زمین و حفظ ســرمایه های ملی برای 

آیندگان و بهینه سازی مصرف انرژی در استان همدان اجرا شد.
وی افزود: این برنامه هر ساله در آخرین شنبه از ماه مارس که امسال برابر با 6 فروردین ماه بود در 

راستای حفاظت از محیط زیست برگزار می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی 
عنوان کرد: در این اقدام نمادین با هماهنگی های صورت گرفته به مدت یک ساعت برق ستاد شرکت، 

ساختمان های واحدهای تابعه و اماکن مختلف از ساعت 20:30 الی 21:30 خاموش شد.
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار:

سرویس و تعمیر شبکه برق رسانی بهار ادامه دارد
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار گفت: گروه های خط گرم توزیع نیروی برق شهرستان بهار به منظور انجام تعمیرات و سرویس شبکه فعال هستند.

به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق شهرســتان بهار، مازیار باللی مقدم بیان کرد: در راســتای خدمت رســانی بهتر و رضایتمندی بیشــتر مشترکان برق 
شهرستان بهار فعالیت گروه خط گرم در این شهرستان بدون نیاز به قطع برق و اعمال خاموشی برای چندمین روز متوالی ادامه دارد.

وی اظهار داشــت: برای تعمیرات خطوط فشــار متوسط در شهرهای بهار، اللجین و صالح آباد و در راستای خدمت رسانی بهتر و رضایتمندی بیشتر مشترکان 
برق شهرستان بهار گروه خط گرم مشغول به فعالیت است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار با اشاره به مزایای استفاده از گروه های خط گرم خاطرنشان کرد: کاهش انرژی 
توزیع نشــده، کاهش تلفات، کاهش اعمال خاموشی های با برنامه، افزایش رضایت مندی مشترکان و تسریع در انجام 

امور، از مهمترین ویژگی های آن است.
وی گفت: توزیع نیروی برق شهرســتان، همواره سعی کرده است خدمت رسانی خود را با کمترین میزان خاموشی های 

با برنامه انجام دهد تا خللی در زندگی روزمره مردم شریف بهار پیش نیاید.

قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان مالیر:

 نخستین مانور جهادی سرویس شبکه روشنایی 
معابر در مالیر اجرا شد

قائــم مقــام مدیرعامــل در توزیع نیــروی برق 
شهرستان مالیر با اشاره به برگزاری نخستین مانور 
جهادی سرویس و تعمیرات شبکه روشنایی معابر 
در این شهرستان گفت: روشــنایی معابر از جمله 
خدمــات مدیریت توزیــع نیروی برق شهرســتان 
مالیر اســت که برای خدمــت به مــردم این مانور 
در دســتور کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی 
توزیــع نیروی برق شهرســتان مالیر، رضا شــیردره 
اظهار داشــت: هدف اصلــی از برگــزاری این مانور 
افزایش میزان رضایتمندی مشترکان، رسیدگی به 
درخواســت های مردمی برای رفع خاموشــی های 
ثبت شــده در ســامانه برق من و بهبود روشــنایی 

معابر خیابان ها و بلوارها است.
وی افــزود: 23 نفــر نیرو در قالــب هفت گروه 

عملیاتی در این مانور حضور دارند.

شــیردره با اشــاره به بکارگیــری چهــار خوردو 
ســنگین و پنــج خــودرو ســبک در مانــور جهادی 
سرویس و تعمیرات شبکه روشنایی معابر، تصریح 
کرد: تنظیم ساعت نجومی متناسب با فصل بهار، 
المپ زنی بلوارها و رفع خاموشــی های معابر ثبت 
شده در سامانه برق من توسط مشترکان عزیز، از 

اهداف این مانور است.
قائــم مقــام مدیرعامــل در توزیع نیــروی برق 
شهرســتان مالیــر خاطرنشــان کرد: شــهروندان 
گرامــی می تواننــد در 24 ســاعت از شــبانه روز، 
هرگونــه حادثه احتمالی شــبکه برق و مشــکالت 
روشــنایی معابــر را با مرکــز فوریت هــای برق به 
شــماره 121 اعــالم و یــا از طریق اپلیکیشــن »برق 
من« در ســریع ترین زمان ممکن اطالع رســانی و 

همکاران ما نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

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

برگزاری دومین مانور وصول مطالبات هزینه های برق 
مصرفی در همدان

معــاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت  
توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان از برگزاری 
دومیــن مانور وصول مطالبــات هزینه های برق 

مصرفی در همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همــدان، ایــرج والیــزاده با اشــاره 
بــه برگــزاری دومیــن مانــور وصــول مطالبات 
و  مشــترکین  از  مصرفــی  بــرق  هزینه هــای 
دســتگاه های اجرایی بدهکار همزمان با سراسر 
کشــور اظهار کرد: ایــن مانور به مــدت دو روز در 

روزهای 20 و 21 اردیبهشت برگزار شد.
وی افزود: در این مانور 135 اکیپ اجرایی، 45 
اکیــپ پیمانــکاری و 58 اکیپ به صــورت تماس 

تلفنی حضور داشتند.

معــاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت  
توزیــع نیروی بــرق اســتان همدان عنــوان کرد: 
دومیــن مانور وصول مطالبــات هزینه های برق 
مصرفی با حضور 345 نفر نیروی انسانی همراه 

با 128 دستگاه خودرو در سطح استان اجرا شد.
وی بــا بیان اینکــه این مانور بــا هدف وصول 
مطالبــات معــوق مشــترکان برق اجرایی شــد، 
گفــت: در این مانــور همــکاران بــا پیگیری های 
الزم به صــورت تلفنی، حضوری و پیامکی نســبت 
به وصول مطالبات از مشــترکانی که بیشــترین 

بدهی معوقه را داشتند، اقدام کردند.
والیــزاده تصریح کــرد: اســتمرار خدمات این 
شــرکت در گــرو پرداخــت بــه موقع هزینــه برق 

مصرفی توسط مشترکین است.
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همــدان از افتتــاح مرکــز کنترل 
هوشمند شــبکه برق استان همدان خبر 
داد و گفــت: افتتاح این مرکز نقش مهم 
و حائــز اهمیتی در مدیریت شــبکه برق 

استان دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
برق استان همدان، علی سهرابی بیدار در 
آیین افتتاح مرکز کنترل هوشــمند شبکه 
برق اســتان همدان و تجلیــل از کارگران 
و کارمندان این شــرکت با گرامیداشــت 
مقام کارگر اظهار کــرد: آحاد مجموعه و 
کارکنان شــرکت توزیع نیروی برق استان 
مردم  به  خدمت رســانی  همواره  همدان 
را ســرلوحه کار خود قرار داده و با همت 
و کار شبانه روزی در راســتای تامین برق 

پایدار در تالش هستند.
وی بــا بیان اینکه امــروز عبور از پیک بار ســال 
1401 مهمترین دغدغه وزارت نیرو اســت، با اشاره 

به اتفاقــات برق که در ســال گذشــته روی داد و 
اعمال مدیریت اضطرار بــار گفت: وزارت نیرو در 
تالش است تا امسال این مشکالت تکرار نشود و 
برنامه ها به گونه ای باشد که برق پایدار و مستمر 

تامین شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان به برنامه های پیش بینی شده به منظور 
تامیــن بــرق پایدار و عبــور از پیک ســال 1401 در 
استان اشــاره و بیان کرد: مهمترین برنامه پیش 
روی شــرکت در ســال 1401، گذر موفــق از پیک بار 
تابســتان اســت که در همین راســتا برنامه های 
مختلفی به منظور تداوم برق مشــترکین در ســه 

بخش پیش بینی شده است.
وی افزایــش تولیــد و برنامه هــای تولیدی را 
نخستین محور حرکت وزارت نیرو به منظور عبور 
از پیک بار ســال 1401 در کشور برشــمرد و اضافه 
کــرد: در ایــن راســتا نیروگاه هایی کــه امکان به 
مدار آمــدن آنها وجود داشــت وارد مدار شــدند 
و تغییــرات اساســی در برنامه هــا و زمان بنــدی 
مناسبی صورت می گیرد به نحوی که در زمان اوج 

مصرف حداکثر تولید را داشته باشیم.
ســهرابی بیــدار بــا بیــان اینکــه در دو بخش 
مصــرف،  مدیریــت  و  تقاضــا  ســمت  مدیریــت 
تبلیغات و هماهنگــی گفتگوها با مردم اقدامات 
اساسی انجام شده اســت، گفت: یکی از اقدامات 

مهم، اصالح یارانه هــای بخش انرژی برق بود که 
در دی ماه سال گذشــته اتفاق افتاد و مشترکین 
پرمصرف براســاس مازاد مصــرف بیش از الگوی 
خود، نســبت به مشــترکین عادی در پله باالتری 
قرار می گیرند و باید هزینه های بیشتری بپردازند 
تــا در زمینه یارانه های انرژی عدالت انجام شــود 
کــه در نهایت این اقــدام موجب کنتــرل مصرف 

خواهد شد.
وی با تأکید بر آگاه سازی مردم ادامه داد: باید 
برنامه ریزی های الزم برای اطالع رســانی به مردم 
صورت گیرد و همه ما در راستای استفاده درست 
و بهینه از انرژی دقت الزم را داشته باشیم و الگوی 
مصرف را رعایت کنیم و رعایت قراردادهای مجاز 

در بخش های مختلف را داشته باشیم. 
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان اقدامات اســتراتژیک در رابطه با پایش و 
کنترل مصرف را از دیگر محور برنامه های امســال 
برای تامین برق پایــدار بیان کرد و گفت: این امر 
با بکارگیری سیستم های الکترونیک رقم می خورد.

وی در همیــن زمینــه از افتتــاح مرکــز کنتــرل 
هوشــمند شــبکه برق اســتان همدان بــا حضور 
امــور اقتصــادی اســتانداری  معــاون هماهنگی 
همدان خبر داد و بیان کرد: صنعت برق اســتان 
در حوزه توزیع برق، رویکرد مناســبی را نسبت به 
هوشمندســازی داشــته اســت و افتتاح این مرکز 
نقش مهم و حائز اهمیتی در مدیریت شبکه برق 

استان دارد.
 ســهرابی بیــدار اضافه کــرد: در حــال حاضر 
صــورت  بــه  نیــز  مشــترکین  ســنگین  مصــارف 

الکترونیکــی قرائــت و صــورت حســاب از طریق 
ارسال پیامک ارائه می شود.

وی بــا بیــان اینکه تمــام مصارف مشــترکین 
ســنگین ما به صورت الکترونیکی پایش و کنترل 
می شــود، بــر ضــرورت کنترل پذیری مشــترکین 
دیماندی بــرای مدیریت بار تاکیــد و اظهار کرد: 
اگر بنا بــه ضرورت هایی باید قطــع و وصل های 
انشــعابی انجــام شــود ایــن اقــدام بــه صورت 
هوشمند انجام می شــود که طبق برنامه باید در 

راستای مدیریت بار مشترکین باشد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا بیان اینکه برای مشــترکین دیماندی  
برق اســتان حد قدرت تعیین شده است، افزود: 
اگــر مشــترکی بیش از حــد مجاز مصرف داشــته 

باشد با اخطار و قطعی برق مواجه خواهد شد.
وی بــا تاکید بــر اینکه تمــام ایــن اقدامات به 
منظور تداوم برق مشــترکین اســت، اضافه کرد: 
با ایــن اقدامات در تالش هســتیم که با مدیریت 
صحیح مصرف، تــداوم برق مشــترکین تضمین 

شود.
ســهرابی بیدار در ادامه ســخنان خــود با بیان 
اینکه تمام موضوعات و حرکت های صورت گرفته 
در شــرکت بر مبنای برنامه اســت، عنوان کرد: به 
طــور قطع حرکت بــا برنامه کار ما را به ســرانجام 
و  فعالیت هــا  انجــام   در  بنابرایــن  می رســاند 
اقدامات تصمیم بر آن است که کارها برنامه محور 

صورت گرفته تا هدف عالی شرکت تحقق یابد.
وی یادآور شــد: کارکنان شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان تمام تالش و کوشــش خود 

را بــه کار گرفته اند تا چراغ مردم روشــن 
و صنعــت بــرق پایــدار باشــد و خدمت 

صادقانه به مردم ارائه کنند.
* ضرورت رعایت الگوی مصرف برق

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
از  ادامــه  در  نیــز  همــدان  اســتانداری 
برنامه ها و تالش های صــورت گرفته در 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق اســتان ابراز 
رضایت و اظهار کرد: صنعت برق استان 
انجام  ارزشــمندی  تالش های  و  اقدامات 
می دهــد کــه خدمت آنهــا منشــأ خیر و 

نیکی است.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه برنامه 
یک ســاله اســتان تدوین شــده اســت، 
عنوان کــرد: طبق این برنامه مشــخص 
شده که باید در چه مسیری حرکت کنیم 
تا شاهد پیشرفت و توسعه استان باشیم.
وی با بیان اینکه امروزه برق تمام زندگی بشری 
را احاطه کرده است، به اهمیت و حساسیت برق 

اشــاره و تصریح کرد: تا زمانی که بــرق در اختیار 
اســت همچــون تنفس بــرای ما عادی اســت اما 
زمانی که برق قطع می شــود، اهمیــت آن خود را 

نشان می دهد.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
همــدان بــا اشــاره بــه اینکه بــرق یــک نعمت و 
زیرساخت اساسی است، بر ضرورت رعایت الگوی 
مصرف بــرق تاکیــد و بیان کــرد: متاســفانه در 
مصرف برق صرفه جویی نمی شود در صورتی که 
اگر رعایت کنیم دیگر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر 

در این حوزه نخواهیم داشت.
وی بر لــزوم فرهنگ ســازی در زمینه مدیریت 
مصرف برق در جامعه تاکید و خاطرنشــان کرد: 
باید به مشــترکین موضوع مدیریت مصرف برق 
و همچنیــن راهکارهــای کاهش مصــرف برق را 
اطالع رسانی کرده و آگاه ســازی گسترده و دقیق 
در سطح اســتان صورت گیرد تا عالوه بر مصرف 
بهینه و عدم خاموشــی، اعتبارات مــورد نیاز برای 
سرمایه گذاری در زمینه برق در جای دیگر مصرف 
و پیشرفت، توسعه و تحرک در استان رقم بخورد.

در پایــان این مراســم مرکز کنترل هوشــمند 
شــبکه بــرق اســتان همــدان بــا حضــور معاون 
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری همدان 
افتتــاح و از کارگــران و کارمنــدان نمونه شــرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان تجلیل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

افتتاح مرکز کنترل هوشمند شبکه برق استان همدان


