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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

فرماندهان بسیج ادارات در خط مقدم 
مدیریت مصرف هستند

6

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

شهدا از جان خود گذشتند 
11تا باورها زنده بماند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

 قطع برق 81 اداره و واحد تجاری
4در همدان

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار:

25 مگاوات به ظرفیت برق واحدهای 
5صنعتی بهار افزوده شد 

معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

۳۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در مراکز 
3صنعتی استان همدان در حال احداث است

توزیع نیروی برق استان همدان
ت 

شرک

حجت االسالم مهاجری:

انقالب نیاز به پویایی 
دارد

2

مشاور امور مجلس شرکت توانیر:

برنامه های مدیریت 
مصرف امسال هوشمند 

شده است
14

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان خبر داد

تشکیل کمیته راهبری عبور از 
پیک 14۰1 در استان همدان

6



مشاور وزیر نیرو در امور فرهنگی و دبیر شورای 
فرهنگی دینی وزارت نیرو با بیان اینکه انقالب نیاز 
به پویایی دارد، گفت: انحــراف از مبانی انقالب را 
همواره باید مراقبت کرد که دچار لغزش نشویم.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، حجت االســالم محمودرضا 
مهاجری در نشست انجمن های اسالمی صنعت 
آب و برق کشــور که در ســالن جلســات شــرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد، اظهار 
کــرد: هرچه از انقالب اســالمی می گذرد شــبهات 

بیشتر می شود.
وی با بیــان اینکه انقالب نیاز بــه پویایی دارد، 
افزود: انحــراف از مبانــی انقالب را همــواره باید 

مراقبت کرد که دچار لغزش نشویم.
مشاور وزیر نیرو در امور فرهنگی و دبیر شورای 
فرهنگــی دینی وزارت نیــرو با بیان اینکه چشــم 
و چــراغ مــا نیروهای ارزشــی هســتند، گفت: در 
حراست از ارزش های انقالب اسالمی باید همپای 

آنها حرکت کنیم.
وی ابراز داشــت: ترویج اســالم نــاب محمدی 
اختصاص به قشــر خاص ندارد و بحث ارشــاد و 
هدایت است اما در امر به معروف بدحجابی یکی 

از مصادیق است.
مهاجــری بــا بیان اینکــه بزرگ تریــن معروف 
حکومت اسالمی و بزرگ ترین منکر، تضعیف این 
نظام اســت، عنوان کرد: جهــاد تبیین به معنای 
جهاد فرصت و تبلیغ زحمات است چراکه دشمن 
تبلیغ می کند که کارآمد نیستیم و الزمه مقابله با 
آن امیدآفرینــی و کارآفرینی و کادرســازی بوده و 

وجود تشکل بسیار مهم است.
انقــالب  معظــم  رهبــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
می فرمایند »کار باید تشــکیالتی باشــد«، گفت: 
تشــکیالت یکی از فرایــض گروه مردمی اســت و 
هیچ کاری در دنیا بدون تشکیالت پیش نمی رود 
و بدون ساماندهی و تشــکیالت، مدیریت امکان 

ندارد.
دبیر شــورای فرهنگــی دینی وزارت نیــرو ابراز 
داشــت: کار بــدون تشــکیالت پیش نمــی رود و 
تشکیالت یک وسیله برای رســیدن به آرمان ها و 

اهداف است.
وی بــا بیــان اینکــه شــهید 
بهشتی نماد یک کار تشکیالتی 
از  هــرکاری  گفــت:  اســت، 
است  ممکن  انسانی،  مجموعه 
آفاتی داشــته باشــد کــه باید 
توجه کنیــم؛ و اولین آفت یک 
حزب گرایی  انقالبــی  مجموعه 

است.
از دیگر  مهاجری ادامه داد: 
نکاتــی که باید توجــه کرد امر 
به معروف، اخالق و حفظ آبرو 
اســت و باید رعایــت اخالق را 
کنیــم و بــرای انقالب اســالمی 
را  اخالق  رعایــت  انجمن هــا  و 

داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه انجمن 
نیســتند  هــدف  تشــکیالت  و 

بلکه هدف، ترویج و نشــر اهداف انقالب اسالمی 
است، تصریح کرد: هدف اصلی را فراموش نکنیم 
چراکه گاهی اوقات اهداف فردی و حواشی باعث 
می شــوند که از هــدف اصلی که تقویــت نظام و 

رهبری و جمهوری اسالمی است عقب بیفتیم.
مشــاور وزیر نیرو در امور فرهنگی با اشــاره به 
اینکــه نباید دچار روزمرگی شــویم، افــزود: باید 
تفکر قبل از عمل داشته باشیم که اگر عمل نکنیم 

دچار سطحی نگری خواهیم شد.
وی با بیان اینکه بایــد با حکمت برخورد کنیم 
و آن شامل؛ حکمت، موعظه و جدل است، گفت: 
اگر طالبان، وهابیت و داعش به این روز افتادند 
به این خاطر است که عقل گرایی را کنار گذاشتند؛ 

عقل گرایی را باید در موارد دینی تبیین کنیم.
مهاجــری گفت: بایــد جوان گرایــی کنیم و در 
همه امورات کــه کار می کنیم به جوانان بها دهیم 

و سطح را به فضای جوانان وزارت نیرو ببریم.

zzzخودzدرzراzدنیاzآبادانیzراهzاسالمیzانجمنz
دارد

علــی آقا محمدی رئیس گــروه اقتصادی دفتر 
رهبــری و عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
نیــز در ایــن نشســت ضمــن گرامیداشــت یاد 
شــهید »محمدکاظم یوســف صنعتــی«، به بیان 
خصوصیات شــخصیتی ایــن شــهید پرداخت و 
اظهار کرد: نوع نگاه وقتی درســت اســت زندگی 

هم درست می شود.
وی با بیان اینکه راه انجمن اســالمی راه قدرت 
و دنیا نیســت بلکه آبادانی دنیا را در خود دارد و 
برای ساخته شدن انسان ها مدنظر است، افزود: 
ایــن موضع باید همــه را فرا بگیرد مگر می شــود 
کســی در نظام اســالمی در عناد بــا کارکنان قرار 

بگیرد.
رئیــس گــروه اقتصــادی دفتر رهبــری و عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با 
شاخص های انجمن اســالمی می توان به انسان 
ایده آل اســالم که خواســته اســت، رســید، گفت: 
باید بدانیم با شــاخص های انجمن اسالمی زیاد 

فاصله داریم.
وی ابراز داشــت: وظیفه ما در انجمن اسالمی 
این اســت که کار مــردم را راه بیندازیــم و باید در 
ایــن زمینه تالش خود را مضاعــف کنیم؛ باید در 

این انجمن خود را تربیت کنیم و اثرش را ببینیم.
آقامحمدی گفت: امروز بــا تهاجم بزرگ غرب 
روبرو هســتیم و بایــد تالش کنیم کــه جامعه به 

انحراف کشیده نشود.

zzzصنعتzبدنهzدرzایثارگــرzهزارz30zفعالیــت
آبzوzبرق

امور  در  وزیــر  مشــاور  مرادی  محمدیعقــوب 
ایثارگــران و رئیس بازســازی عتبــات در وزارت 
نیــرو نیــز اظهار داشــت: رهبــر معظــم انقالب 
جهاد تبییــن و گام دوم را مورد توجه قرار داده 

است.
وی بــا بیــان اینکه باید قــدر نظام را بیشــتر 
بدانیم، افــزود: رهبــر معظم انقــالب فرمودند 
شــبیخون فرهنگی، جوانان ما را هدف قرار داده 

است.
مشاور وزیر در امور ایثارگران و رئیس بازسازی 
عتبــات در وزارت نیرو گفــت: در رژیم طاغوت که 
به ادعای خودش حوزه های تمدن را از پاشــنه در 
می آورد 7 هــزار کیلووات برق تولید می شــد اما 
اکنون ما 80 هزار کیلــووات برق تولید می کنیم و 
خدا را شــاکر هستیم که مستشــاری از کشورهای 

غربی نداریم.
وی عنــوان کــرد: امید اســت همه مــا احیاگر 
مباحــث مهــم ترویج فرهنــگ خدمــت و مبانی 
دینی باشیم و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.
مــرادی بیــان کــرد: در طول دفــاع مقدس و 
انقــالب یکی از دســتگاه های اثرگــذار وزارت نیرو 
بــوده اســت و در حــال حاضــر بالغ بــر 30 هزار 
بــرق فعالیــت  ایثارگــر در بدنــه صنعــت آب و 
می کننــد و فرزنــدان ایثارگر در 
فعالیت  مشغول  مجموعه  این 

هستند.
وی عنــوان کــرد: در بحــث 
اربعیــن، امســال برنامه ریــزی 
برای 6 میلیون زائر فراهم شده 
موضوعات  از  یکــی  کــه  اســت 
اساسی صنعت آب و برق است 
که بسترســازی الزم فراهم شده 

است و مشکلی نداریم.
مشاور وزیر در امور ایثارگران 
و رئیــس بازســازی عتبــات در 
وزارت نیرو با اشــاره به ضرورت 
مدیریــت مصــرف انــرژی ابراز 
داشــت: باید در ترویج مصرف 
بهینه آب و برق تالش کنیم تا از 

پیک امسال هم عبور کنیم.

حجت االسالم مهاجری:

انقالب نیاز به پویایی دارد
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برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی و دوچرخه سواری 
کارکنان صنعت آب و برق استان همدان

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان، همایــش پیــاده روی خانوادگی و دوچرخه ســواری 
کارکنــان صنعــت آب و برق اســتان همدان به مناســبت دهه 

امامت و والیت برگزار شد.

ان  ار جو از ابتدای بلو شــرکت کنندگان در این مراســم 
مه نیز  را پیاده روی کردنــد و در ادا ارم  پــارک  به ســمت 
جرا  اده ها ا ع بــا حضــور خانو مه هــای شــاد و متنــو برنا

. شد

معاون بهره برداری و امور دیســپاچینگ شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان همــدان از 300 کیلو وات 
نیروگاه خورشــیدی محــدود به ظرفیت انشــعاب 
جدید در حال احداث در مراکز صنعتی این اســتان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان، حمید طهماســبی خو اظهــار کرد: 
تاکنون چهار نیروگاه خورشیدی محدود به ظرفیت 
انشعاب با مجموع 360 کیلو وات در مراکز صنعتی 
استان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته  و 300 
کیلــووات نیروگاه خورشــیدی محدود بــه ظرفیت 
انشعاب جدید در مراکز صنعتی استان نیز در حال 

احداث است.
وی در ادامــه بــا اشــاره به تعــداد 8 نیــروگاه خورشــیدی  
تاســیس و به بهــره برداری رســیده تجاری در ســطح اســتان 
همــدان با مجمــوع ظرفیــت کل ۴8.۹ مگاوات گفــت: از این 
تعداد نیروگاه خورشیدی تاســیس و بهره برداری شده تجاری 
6 نیروگاه با ســرمایه گذاری خارجی به مجموع ۴6.۹ مگاوات 
و دو نیروگاه یک مگاواتی با ســرمایه گذاری داخلی به مجموع 

ظرفیت دو مگاوات است.
معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان افزود: عالوه بر آن بــرای افزایش راندمان 
نیروگاه های گازی نیز در اســتان همدان تعــداد چهار نیروگاه 
مقیاس کوچک گازســوز ) DG،CHP( با مجموع ظرفیت ۱7.7 
مگاوات در ســطح اســتان تاســیس و بهــره برداری شــده که 
مجموع ظرفیت نیروگاه های مقیــاس کوچک به بهره برداری 

رسیده استان برابر 66.6 مگاوات است.
وی همچنیــن تصریح کــرد: به منظور تشــویق مشــارکت 
مشــترکین دارای انشــعاب برق نیــز در استان،شــرکت توزیع 
بــا انعقاد قــرارداد خریــد تضمینی ۲0 ســال با مشــترکین به 
نمایندگــی از ســازمان انــرژی های تجدیــد پذیــر و بهره وری  
بــرق )ســاتبا (دارای ۱00 قــرار داد بــه مجمــوع ظرفیت ۱6۲۵ 
کیلووات با مشــترکین بوده که ۵7 نیروگاه خورشیدی محدود 
به ظرفیت انشــعاب بــا مجموع ظرفیــت ۱0۱۵ کیلو وات بهره 

برداری شده است.

طهماســبی ادامه داد: بهره بــرداری از نیروگاه های کوچک 
و تجدید پذیر در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان سبب شده 
3.6۱ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرفی اســتان در سال ۹۹ 
و 3.۵۹ درصد از کل انرژی الکتریکی مصرفی اســتان در ســال 
۱۴00 توســط نیروگاه های مقیاس کوچک گازی و تجدید پذیر 

موجود در استان تامین شود.
وی  همچنیــن افزود: پنج شــرکت نیز برای ســرمایه گذاری 
در اســتان موفق به دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی 
از ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق )ســاتیا( به 
مجموع 30 مگاوات شــده اند که در حال انجام مکاتبات اداری 
و بسترســازی های الزم برای تغییر کاربــری، تاییدیه اتصال به 

شبکه و قرارداد خرید برق هستند.
معــاون بهره بــرداری و امــور دیســپاچینگ شــرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان همــدان گفت:با توجه بــه همزمانی پیک 
تولید نیروگاه های خورشــیدی با پیک بار شــبکه سراسری، این 
نیروگاه ها می توانند از نقش بســزایی در تولید برق در پیک بار 
شبکه داشته باشند و این در حالیست که در زمان حادث شدن 
پیک بــار تابســتان ۱۴00 در اســتان همدان،6 درصــد از توان 

تحویلی به استان توسط نیروگاه های مذکور تولید شده است.

zzzهایzانجمنzمدنظرzمهمzایzبرنامهzعنوانzبهzســالzشعارzتحقق
اسالمیzباشد

علی ســهرابی بیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان نیز در 
ادامه ضمن گرامیداشــت یاد و نام شــهدا، اظهار داشت: انجمن اسالمی 
صنعت آب و برق از انجمن های ریشــه دار اســت که سابقه این تشکل به 

قبل از انقالب برمی گردد و هنوز هم مستدام و پابرجا است.
وی بــا بیــان اینکه آغاز اولیــن گردهمایی انجمن اســالمی صنعت آب 
و بــرق بعد از کرونا از گلزار شــهدا و از مزار شــهید همدانی و زیارت شــهید 
شــاخص ســال صنعت آب و برق شــهید »محمدکاظم یوسف صنعتی« 
انجام شد، افزود: پایه تشکیل انجمن های اسالمی امربه معروف و نهی از 

منکر بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با اشاره به اینکه پایه اصلی 
بر محور توجه به معروف ها بوده که جزء مبانی حرکتی است، گفت: انجمن 
اســالمی صنعت آب و برق تجارب گران ســنگی را در دوران تثبیت نظام در 
اوایل انقالب و همچنین دفاع مقدس در اســتحکام بخشی و پایداربخشی 

خدمات رسانی به مردم به خصوص در موضوع صنعت آب و برق دارد.
وی با بیان اینکه انجمن های اســالمی صنعت آب و برق اقدامات خود 
را بر محور برنامه ها انجام داده اســت، افزود: امروز تکلیف اساســی این 
اســت که مهم ترین معروف ها را در برنامه ایــن انجمن ها قرار داده و بنا 
بر رهنمودهای رهبر معظم انقالب در عرصه اقتصاد و اشــتغال، همه ما 
کوشــش کنیم و امسال که موضوع اشــتغال آفرینی و دانش بنیان بودن 
موضوع اقتصاد و تولید مد نظر رهبر معظم انقالب اســت، تحقق آن نه 
به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان برنامه ای مهم مدنظر همه ما به ویژه 

مجموعه های انجمن اسالمی باشد.
ســهرابی بیدار با بیان اینکه این روزها مهم ترین موضوع صنعت آب و 
برق تامین آب و برق مردم اســت، گفت: موضوع شرکت های توزیع برق 
و تولید، تامین برق و عبور از پیک ســال ۱۴0۱ اســت که جزء اولویت های 
بسیار مهم است که با تاکیدات وزیر نیرو و برنامه ریزی های انجام شده با 
برنامه های افزایش تولید، مدیریت مصرف سمت تقاضا و ابالغ مصوبه 

هیأت وزیران اجرایی  و مدیریت بار انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکــه تامین برق پایدار تکلیف همه ما اســت، افزود: 
شــرکت توزیع برق اســتان همدان افتخار خدمت رســانی به حدود 800 

هزار مشترک برق را دارد و پیک مصرف استان حدود ۹00 مگاوات است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان گفت: این ارائه خدمت با 
۲0 هزار کیلومتر شبکه برق رسانی و ۱۹ هزار پست برق در حال انجام است.

وی بیان کرد: در راستای برق مطمئن و پایدار در استان، برنامه تحول 
اســتراتژیک در موضوع اقدامات شــرکت در دســت اجرا بوده و در بحث 
هوشمندســازی نیز  همزمان با روز صنعت برق در اردیبهشت ماه امسال 
موفق به افتتاح مرکز مدیریت هوشــمند شبکه برق استان شدیم که این 
اقدام در مدیریت عبور از پیک بار ۱۴0۱ به ما کمک کرده و اقدامات اساسی 

انجام شده است.
ســهرابی بیدار عنــوان کرد: هوشمندســازی و قرائــت و کنترل مصرف 
مشــترکین برنامه ای است که در دست شــرکت های توزیع برق است؛ ما 
هم در اســتان همیــن برنامه را پیگیــری می کنیم و در حــال حاضر تمام 
مشــترکین سنگین ما با کنتور فهام و از راه دور قرائت می شوند و از طریق 

ارسال پیامک قبوض آنها ارسال می شود.
وی با اشــاره به اینکه ایــن برنامه هم در موضوع مشــترکین عادی با 
برنامه ریزی هایی که از ســوی شرکت توانیر در دســتور کار بوده و در حال 
پیگیری و تکمیل اســت، گفت: موضوع الکترونیکی کــردن ارائه خدمات 
با اســتفاده از اپلیکیشــن »برق من« از دیگر برنامه های اجرایی است که 

ضریب نفوذ خوبی در استان بین مشترکین داریم.

معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

کز  ۳۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در مرا
صنعتی استان همدان در حال احداث است
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
از ۱3۲0 اداره و ۱۵3۲0  همــدان گفــت: تاکنــون 
واحد تجاری در راســتای مدیریت مصرف بازدید 
شده که در این راستا ضمن تذکر شفاهی و صدور 
اخطــار کتبی در مجمــوع 8۱ اداره و بانک و واحد 

تجاری نیز قطع شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، علــی ســهرابی بیــدار در 
نشســت خبری با اصحاب رســانه که با محوریت 
پیک بار و مدیریت مصرف برق برگزار شد، اظهار 
داشت: تعداد مشترکین استان همدان 7۹0 هزار 

مشترک است.
وی با بیان اینکه طول شبکه برق استان بیش 
از ۱۹ هزار کیلومتر اســت که بایــد پایش و بازدید 
داشته باشیم، افزود: ۱8 هزار پست برق داریم که 
برق ۲0 هزار ولت را تبدیل به برق برای مردم می 

کند که این فرایند با جدیت انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفت: تعداد مشــترکین خانگی اســتان 
630 هزار مشترک است که معادل 80.۴۹ درصد 
مشــترکین ما هســتند، تعداد مشترکین عمومی 
3۵ هــزار مشــترک معــادل ۴.۵ درصــد، تعداد 
مشترکین کشــاورزی ۱3 هزار مشترک معادل ۱.7 
درصد و تعداد مشــترکین سایر مصارف ۹8 هزار 

مشترک معادل ۱۲.60 درصد مشترکین است.
در  انــرژی  مصــرف  میــزان  خصــوص  در  وی 
تعرفه هــای مختلــف ابــراز داشــت: مشــترکین 
خانگــی 33.07 درصــد، عمومــی ۹.7۴ درصد، 
کشــاورزی 37.۵۲ درصد، صنعتی ۱۲.7۵ )بدون 
مشترکین بزرگ برق باختر( و سایر مصارف 6.۹۲ 

درصد مصرف انرژی را در استان دارند.
سهرابی بیدار با اشاره به پله های مصرف انرژی 
مشترکین خانگی عنوان کرد: 6 پله مصرف برای 
مشــترکین خانگــی تعریف شــده کــه مربوط به 
فصول گرم ســال و فصول غیرگرم اســت؛ اولین 
پله مصرف تا ۲00 کیلووات ســاعت در فصل گرم 
اســت که 66.7 درصد مشــترکین خانگی در این 
پله قرار دارند؛ دومین پله از ۲00 تا 300 کیلووات 
ســاعت ۲3.7 درصد مشترکین را شامل می شود 
و در مجموع ۹0.۴ درصد کل مشــترکین خانگی 

در ســقف رعایت الگوی مصرف و عــدم افزایش 
بهای انرژی قرار گرفته اند.

درصــد   ۹0 مجمــوع  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مشــترکین هیــچ گونــه افزایــش قیمتــی وجود 
ندارد و می توانند مشــمول پاداش های مدیریت 
مصرفی شــوند، ادامه داد: در سومین پله از 300 
تا ۴00 کیلووات ســاعت که مشــمول ۱.۵ برابری 
هزینه می شــوند 6.8 درصد کل مشــترکین قرار 
دارنــد؛ و در چهارمین پله ۴00 تــا ۵00 کیلووات 
ساعت که مشــمول ۲.۵ برابری هزینه ها هستند 

فقط ۱.۹ درصد مشترکین قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان 
اضافــه کــرد: از ۵00 تا 600 کیلووات ســاعت نیز 
کــه مشــمول 3.۵ برابــری هســتند 0.6 درصــد 
مشــترکین را شامل می شــود و از 600 به باال فقط 

0.۴ درصد مشترکین را شامل می شود.
وی بــا بیان اینکه امســال با توجــه به مصوبه 
هیــأت وزیران، در بخش های صنایع، کشــاورزی، 
اداری، خانگی و ســایر مصارف تصمیمات خوبی 
برای کنترل پیک بار و مدیریت سمت تقاضا اخذ 
شد که شــامل برنامه های تشویق محوری است، 
گفت: تعداد مشــترکین صنایع مشمول طرح ها 
6 هزار و 3۱6 مشــترک و تعداد مشترکین دارای 

کنتور فهام ۲ هزار و 37۴ مشترک است.
سهرابی بیدار افزود: برنامه های تشویق محور 
در حوزه صنعت شــامل کاهش بــار برنامه ریزی 
شــده به صورت ۲۴ ساعته و یا ۱۲ ساعته، کاهش 
بار برنامه ریزی شده در ســاعات اوج باراز ساعت 
۱۲ الــی ۱8، تغییــر ســاعت کاری و جابجایــی روز 
تعطیل هفته از جمعه به یکی از روزهای شــنبه تا 

پنجشنبه است.
وی گفت: بر اســاس تفاهم نامه منعقد شــده 
بین وزارت نیرو و صمت، تمام واحدهای تولیدی 
و صنعتی واقع در محدوده شــهرک های صنعتی 
باید بر اساس برنامه اعالم شده به مدت یک روز 
در هفته از ساعت ۱۱ الی ۲3 به طور کامل تعطیل 

کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با اشــاره بــه برنامه های تشــویق محور 
ویژه کشــاورزان ابراز داشــت: صاحبان چاه های 

کشاورزی بر اساس مصوبه هیئت وزیران موظف 
هستند از ســاعت ۱۲ تا ۱7 هر روز موتور چاه خود 
را خامــوش کننــد و در صورتی کــه 3۱ روز در ماه 
رعایت کنند برق مصرفی آنها در ســایر ســاعات 

شبانه روز رایگان خواهد بود.
وی با اشــاره به برنامه های تشویق محور ویژه 
ادارات گفــت: در ایــن بخــش نیز ســاعت کاری 
ادارات اســتان از طریــق اســتانداری از 7 صبح تا 
۱3  تعریف شد و کار ارزشــمندی بود؛ در این ایام 
ادارات بایــد در ســاعات اداری 30 درصد و خارج 
از ساعات اداری تا 60 درصد کاهش مصرف برق 

داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان به برنامه های تشویق محور ویژه تجاری 
و ســایر مصارف اشاره و خاطرنشــان کرد: تمام 
مشترکین تجاری و سایر مصارف نیز اگر از ساعت 
۱3 الــی ۱7 حداقل بــه مــدت ۵ روز کاری متوالی 
مصرف خود را کاهش دهند مشــمول طرح های 

تشویقی می شدند.
وی گفت: ایســتگاه های CNG  نیز اگر به مدت 
۵ روز کاری از ساعت ۱3 الی ۱7 حداقل به مدت ۲ 
ساعت مصرف خود را به میزان ۵0 درصد کاهش 
دهند شامل تشویق می شوند و مشترکین دارای 
مولدهای اضطراری نیز می توانند بخشــی از نیاز 
مصرف خود را در ساعات ۱۱ تا ۱8 توسط دستگاه 
مربوطه تامین کنند و در این طرح ها مشــارکت 

داشته باشند.
ســهرابی بیــدار تصریح کرد: تمام مشــترکین 
خانگی که الگوی مصرف را رعایت کرده و نســبت 
به سال گذشــته کاهش مصرف دارند به ازای هر 
۱ کیلووات ســاعت معــادل ۵00 تومــان پاداش 

دریافت می کنند. 
وی با بیان اینکه از یکم خــرداد تا یکم تیر ماه 
امسال ۴۲۵ هزار و ۵۲۴ صورتحساب در مجموع 
به مبلــغ ۲0 میلیارد و ۴00 میلیــون تومان صادر 
شــده که ۵0 درصد آن به تعداد ۲۲3 هزار و ۲7۱ 
صورتحســاب مشــمول پاداش شــده اند، گفت: 
همین میزان معادل ۱0 میلیون کیلووات ســاعت 

صرفه جویی انرژی داشته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان برای اجرای این مشــوق ها نیاز به پایش 
و کنترل دقیق مشــترکین وجود دارد که از طریق 
نصب کنتورهای هوشــمند و کلیدهای هوشمند 
کنترل پذیــر از راه دور انجــام می شــود، گفت: در 
بخش کشــاورزی از ۱3 هــزار و ۲7۴ کنتور، 8 هزار 
و 808 کنتور رویت پذیر اســت کــه 6 هزار و ۲۹3 

کنتور آن قابلیت کنترل از راه دور را دارند.
وی ادامه داد: در بخش صنعتی نیز از 6 هزار و 
3۱6 کنتور، ۲ هزار و 37۴ کنتور  رویت پذیر اســت 
که یک هزار و ۲۵۹ کنتور آن کنترل پذیر اســت، در 
بخش مشترکین اداری نیز به جزء مراکز نظامی، 
درمانی و ورزشــی، 3۲8 کنتور رویت پذیر است که 

۱۴۴ کنتور کنترل پذیر است.
سهرابی بیدار با بیان اینکه در بخش کلیدهای 
هوشمند و کنترل از راه دور با افتتاح مرکز اسکادا 
در روز صنعــت بــرق امســال، مــا موفق شــدیم 
معادل ۵8 کلید در مدار قرار دهیم، گفت: از سایر 
برنامه های ما در راســتای هوشــمند سازی نصب 

پست های کمپکت است.
وی ابــراز داشــت: از ســال ۹8 تاکنــون موفق 
شــده ایم تعداد ۲ هزار و ۴۹8 دستگاه ماینر غیر 
مجــاز را شناســایی و جمع آوری کنیــم که معادل 

۴.38 مگاوات انرژی مصرف داشتند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه شناســائی و جمــع آوری 
انشــعابات غیــر مجاز گفت: در ســال گذشــته با 
جمــع آوری ۴ هزار و 6۵۹ بــرق غیرمجاز موفق به 
ذخیره انرژی معادل ۱۹ میلیون کیلووات ســاعت 
شــدیم و در ســال جاری نیــز تاکنــون ۹3۹ برق 

غیرمجاز جمع آوری شده است.
وی گفــت: از دیگر اقدامات تعدیل روشــنایی 
معابر بلوارهای شــهری و بین شهری تا جایی که 
در عبــور و مرور مردم مشــکلی به وجــود نیاید و 
تعدیل روشــنایی پارک ها و برج هــای نوری برای 

مدیریت انرژی بوده است.
ســهرابی بیدار با اشــاره به بازدیــد از ادارات و 
واحدهای تجاری بوده گفت: تاکنون از یک هزار و 
7۹0 اداره، یک هزار و 3۲0 اداره بازدید شده که در 
این راســتا 3۴3 تذکر شــفاهی و ۹8 اخطار کتبی 
صــادر و در مجمــوع ۴3 اداره و بانــک نیز قطع 

شده است و ۲۱ اداره هم تعهد کتبی داده اند.
وی افزود: از ۹۲ هــزار و 663 واحد تجاری، ۱۵ 
هــزار و 3۲0 واحد بازدید شــده که 3 هــزار و ۱۱7 
مورد اخطار شــفاهی و ۲7۱ اخطــار کتبی صادر و 

38 مورد منجر به قطع شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره بــه برنامه های اجرایــی کنترل 
پیــک ۱۴0۱ بیــان کــرد: برگــزاری کارگاه مدیریت 
مصــرف بــرای ائمــه جماعــات و روحانیــون به 
منظور اســتفاده از ظرفیت ایــن بخش در ترویج 
فرهنــگ صرفه جویی، مکاتبه بــا ادارات مربوطه 
در خصــوص اجرای برنامه های پاســخگویی بار، 
مکاتبه و تشــکیل جلســه بــا کشــاورزان و نظام 
صنفی کشاورزی و... از جمله اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: یک ســوم بــار مصرفی انرژی در 
فصل تابســتان بار برودتی و وســایل سرمایشی 
است که امید اســت مردم همراهی داشته باشند 

و دمای ۲۵ درجه را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

قطع برق 81 اداره و واحد تجاری در همدان
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خبــــر

شرکت توزیع برق 
همدان موفق به کسب 

رتبه دوم جشنواره 
ورزشی حراست های 

استان شد

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان همــدان جشــنواره 
با  همدان  اســتان  حراســت های  ورزشــی 
حضــور تیم های ورزشــی دفاتر حراســت 
ادارات، ارگان هــا، دوایر دولتی و... برگزار 

شد.
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
که با دو تیم ورزشی در رشته های تیراندازی 
و دارت و تنیــس روی میز در این جشــنواره 
شــرکت کرده بود، حائز کسب مقام در این 

مسابقات شد.
آقــای حمید رجبلو در رشــته تنیس روی 
میز جشــنواره ورزشی حراســت های استان 
همدان موفق به کســب رتبه دوم در سطح 

استان شد.

 تقدیرات  

zzzمدیرz،بیدارzسهرابیzعلیzمهندس
zاســتانzبــرقzتوزیــعzشــرکتzعامــل

همدان:
آقای ابوالفضل یدالهی اصالن، رئیس 
ســتاد رویدارد گام دوم و رئیس دانشگاه 
پــاس  بــه  همــدان  واحــد  اســالمی  آزاد 
همراهــی و حضور در رویــداد عصر امید 

)گام دوم دانشگاه(

zzzدفترzمدیــرz،روزبیانــیzاحمدرضــا
روابطzعمومی:

آقای محمدعلــی اکبری، مدیرکل دفتر 
روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
توانیر به پاس تالش هــا و زحمات ارزنده 

در ثبت تجربه ای موفق حوزه ارتباطات

zzzبرقzتوزیــعzمدیــرz،شــیردرهzرضــا
مالیر:

آقای هادی بیگی نــژاد، نماینده مردم 
مالیــر و عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
انــرژی مجلــس شــورای اســالمی بابــت 
توســعه، احداث، اصالح و بهینه سازی در 

پروژه های توزیع برق

 مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار:

25 مگاوات به ظرفیت برق واحدهای صنعتی 
بهار افزوده شد

مدیر توزیــع نیروی برق شهرســتان بهار 
گفــت: بــه منظور جبــران انرژی مــورد نیاز 
واحدهــای صنعتــی، در ســه ماه نخســت 
امســال، ۲۵ مگاوات به قدرت برق رســانی 
واحدهــای صنعتی شهرســتان بهار افزوده 

شده است.
نیروی  توزیــع  عمومی  روابــط  گزارش  به 
بــرق شهرســتان بهــار، مازیار باللــی مقدم 
افزود: در راســتای تحقق و عملیاتی سازی 
شــعار ســال و پشــتیبانی از تولید، در ســه 
ماهه نخست امسال، به میزان ۲۵ مگاوات 
به قدرت برق رســانی صنایع این شهرستان 

اضافه شد.
وی اظهار داشــت: با تالش شبانه روزی 
کارکنان این مجموعه به منظور پشــتیبانی 
خدمات  توانستیم  تولید،  از  بیشــتر  و  بهتر 
قابل توجه ای را امســال در حوزه توســعه 
شــبکه برق مورد نیاز واحدهــای صنعتی و 

کنیم. ارائه  شهرستان  این  تولیدی 
اندازی  راه  کــرد:  تصریح  مقــدم  باللی 
بــه  صبانــور  شــرکت  اختصاصــی  فیــدر 
۴.7 مگاوات،  ۹ کیلومتر و قــدرت  طــول 
بــرق  تامیــن  جدیــد  فیــدر  انــدازی  راه 
هشــت  طول  به  بهاران  صنعتــی  شــهرک 
تامین  مــگاوات،  پنج  قــدرت  و  کیلومتــر 
قدرت  بــه  الوند  نشاســته  صنایــع  بــرق 
درصــدی   ۵0 پیشــرفت  و  مــگاوات   ۴.8
صنعتــی  شــهرک  بــرق  تامیــن  خــط 
مهم  از  مگاوات   ۱0 قدرت  به  سفالســازان 
ترین اقدامات انجام شــده در طول این 

است. ماه  سه 
 ۵00 اصــالح  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
متر شــبکه هوایی فشــار ضعیــف و اصالح 
یــک کیلومتــر شــبکه هوایــی ۲0 کیلوولت 
و همچنیــن نصــب 3۴ دســتگاه ترانــس 
اختصاصی و یک دســتگاه ترانس عمومی 
نیروی  توزیــع  مجموعه  اقدامــات  دیگــر  از 

برق شهرستان بهار در این مدت است.
مدیر توزیــع نیروی برق شهرســتان بهار 

با بیان اینکه این خدمات در طول ســه ماه 
نخســت امســال صورت گرفته است، گفت: 
احداث توســعه شــبکه هوایی فشار قوی به 
طول بیش از ۲ کیلومتر، نصب یک دستگاه 
سکســیونر، امضــای قــرارداد در زمینــه راه 
اندازی و توسعه شبکه هوایی فشار ضعیف 
شــهری به طــول ۲ کیلومتر و روســتایی به 
طول بیش از یک کیلومتــر از دیگر فعالیت 

های امور برق شهرستان بهار است.

zzzشهرستانzبرقzشبکهzتعمیراتzانجام
بهارzبرایzگذرzازzپیکzبارzتابستانی

وی گفــت: بــا توجــه بــه آغــاز پیــک بار 
مصرف بار در فصل تابســتان، در ســه ماه 
نخســت ســال جــاری اقدامــات الزم برای 
ســرویس و مقاوم ســازی شــبکه بــرق این 

شد. انجام  شهرستان 
باللی مقدم اظهار داشــت: در این راستا 
۲۱8 مورد اصــالح جمپر و کاورینگ شــبکه 
برق بر روی فیــدر برق چپقلو، تعویض ۱30 
فقره مقــره روی فیــدر برق ریکان، شــاخه 

زنی ۱۱0 مــورد روی فیدر وهنــان، تعمیرات 
فیــدر گنج تپــه و رگالژ و تعمیرات فیدر برق 
کوزه گــران از مهم ترین اقداماتی اســت که 
بر روی شــبکه توزیع نیروی برق شهرســتان 

انجام شده است.
ارتقــای  راســتای  در  کــرد:  تصریــح  وی 
وضعیت شــبکه برق و تاسیسات نیز هفت 
اصله پایه برق فرســوده، ۱۹ اصله پایه برق 
شکســته و ۱0 اصلــه پایه برق کــه در حریم 

قرار داشت نیز تعویض شد.
مدیر توزیع برق بهار خاطرنشــان کرد: 
با توجــه به لــزوم گــذر موفــق از پیک بار 
۲ مورد مانــور جهت  در فصــل تابســتان، 
تعدیل روشــنایی معابر سطح شهر صورت 
گرفــت تا با کمک و همیاری مردم در زمینه 
کاهــش مصرف، به کاهــش پیک بار کمک 

باشیم. کرده 
معابر  ســرویس  افــزود:  مقــدم  باللــی 
بر اســاس برنامــه و به صورت مســتمر در 
مناطق شــهری و روســتایی در حال انجام 

است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تبریک تولد

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

همکار گرامی آقای افشین پابرجا از نهاوند
ضمن عرض تبریک قدم نو رسیده از خداوند منان برای شما آرزوی سالمتی و بهروزی می نماییم.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

فرماندهان بسیج ادارات در خط مقدم مدیریت مصرف هستند
 اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف، امر به معروف است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان گفــت: اگر تصــور کنیم امــروز در میدان 
جنگ با دشمن هستیم، فرماندهان بسیج ادارات 
مــا در خط مقدم این امر هســتند کــه می توانند 
با ورود به بحث مدیریــت مصرف و صرفه جویی 

انرژی مطامع دشمن را ناکام گذارند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، علــی ســهرابی بیــدار در 
همایش فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج 
ادارات دستگاه های اجرایی استان همدان که به 
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
بــا محوریــت مدیریت مصــرف برق برگزار شــد، 
ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا اظهار 
کــرد: مهمتریــن موضــوع و برنامه مــا در حال 

حاضر عبور از پیک بار ۱۴0۱ است.
وی ضمن تقدیر از همکاری مجموعه ســپاه و 
بســیج با شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
افزود: رویکرد این گردهمایی نیز بحث مدیریت 

مصرف برق است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با اشــاره به برگزاری رزمایــش بکارگیری 
مولدهای اضطراری به همت ســپاه عنوان کرد: 
این مجموعه همواره در کمک به دولت پیشــگام 
بوده و اگر از این ظرفیت به ویژه بسیج ادارات به 

درستی استفاده کنیم موفق خواهیم بود.
وی بــا بیــان اینکــه همــه مــا بایــد در بحث 
مدیریت مصرف انرژی تالش و کمک کنیم، گفت: 
نتیجــه این هم یاری بــرای مــردم و رضایتمندی 

آنان خواهد بود.
ســهرابی بیدار تصریــح کرد: از اوایــل آغاز به 
کار دولت، طرح هــا و برنامه های مختلفی برای 
عبور از پیک بار در کشور در دستور کار قرار گرفته 
که به مــرور تکمیــل شــدند و حــوزه اول بحث 
افزایــش تولیــد و حــوزه دیگر مدیریت ســمت 
تقاضا بــود که مردم پــای کار بیایند و خادمین 

خود را یاری کنند.
وی با اشــاره به مصوبــه هیأت وزیــران ادامه 
داد: در ایــن مصوبــه تکالیــف مختلفــی بــرای 
بخش هــای مختلف از جمله ادارات دیده شــده 
اســت که مکلف به کاهــش 30 درصدی مصرف 
برق در ســاعات اداری و 60 درصــدی در خارج از 

ساعات اداری شده اند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان افــزود: انتظار ما از مجموعه فرماندهان 
بســیج پایگاه هــای ادارات بســیج که بــه عنوان 
مرجع در ادارات خود هســتند، این اســت که در 

این زمینه شرکت توزیع برق را یاری دهند.
وی بــا بیــان اینکه اشــاعه فرهنــگ مدیریت 
مصرف، امر به معروف است، گفت: امید است با 
محوریت فرماندهان بســیج ادارات این امر مهم 
به عنوان معروف عملی شود و طمع دشمنان که 
به دنبال ایجاد مشــکل در موضوع آب و برق به 
عنوان مهمترین زیرســاخت برای مردم هستند، 

ناامید شود.
سهرابی بیدار با اشــاره به اینکه تکلیف ما این 
اســت که دشــمن را ناکام بگذاریم، افزود: یکی از 
موضوعاتــی که در پدافند غیرعامل مطرح بوده 
این اســت که آخرین حربه دشمن حمله نظامی 
است و از اولین اقدامات دشمن ایجاد نارضایتی 
و اختالل در خدمات به مردم اســت که تحریم ها 
و تبلیغ کاستی ها در جامعه نیز به همین منظور 

انجام می شود.
وی با تأکید بر اینکه ملت ما هوشــیار هستند 
و اجازه نخواهند داد دشــمن به هدفش برسد، 
تصریح کرد: اگر تصور کنیم امروز در میدان جنگ 
با دشــمن هســتیم، فرماندهان بسیج ادارات ما 
در خــط مقدم این امر هســتند کــه می توانند با 
ورود بــه بحــث مدیریت مصــرف و صرفه جویی 

انرژی مطامع دشمن را ناکام گذارند.

zzzتوجهzبــرقzجویــیzصرفهzدرzبایــدzامــروزz
بیشتریzداشتهzباشیم

ســپاه  فرمانــده  مجیــدی،  مظاهــر  ســردار 

انصارالحســین)ع( اســتان همدان نیــز در این 
همایش بــا بیان اینکه امید اســت رســالتی که 
شــهدا بر دوش مــا گذاشــتند به خوبــی انجام 
دهیم و در مســیر آنان جای گیریــم، اظهار کرد: 
لطفی کــه خداوند شــامل حــال ما کــرده این 
اســت که زیر ســایه والیت هســتیم و باید شاکر 

این مهم باشیم. 
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در 
خصوص سبک زندگی اسالمی افزود: ایشان 3۵ 
مورد را برای ســبک زندگی اســالمی نام می برند 
که اگر ما بتوانیم این الگو را فرهنگ ســازی کنیم 
بســیاری از مشــکالت ما در کشــور حــل و فصل 

می شود.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان 
همدان گفت: مــا مأموریت بزرگی در ســازمان 
قشــرهای  کــردن  بســیج  آن  و  داریــم  بســیج 
مختلــف جامعــه و فرهنگ ســازی در خصوص 
موضوعاتــی که کشــور به آن نیــاز دارد که این 
مســئولیت ســنگینی اســت و امید است عمل و 
رفتــار ما به گونه ای باشــد که بتوانیم پاســخگو 

باشیم.
وی تصریح کرد: فرماندهان بســیج در ادارات 
به عنــوان محرک عمــل کنند چراکــه وظیفه ما 
فرهنگ ســازی و بســیج کردن دیگــران در زمینه 
خاص اســت و امــروز بایــد در صرفه جویی برق 

توجه بیشتری داشته باشیم.
ســردار مجیــدی با اشــاره بــه اهمیــت جذب 
نیرو توســط پایگاه ها بســیج ادارات گفت: باید 
زمانی که می خواهیم تحولــی ایجاد کنیم نیروی 

متخصص آن را هم داشته باشیم.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار:

روستاهای بهار کمترین 
مشکل را در حوزه 

برق رسانی دارند

بهار  شهرســتان  برق  نیــروی  توزیع  مدیر 

با اشــاره به اینکه روســتاهای بهــار کمترین 

مشکل را در حوزه برق رســانی دارند، گفت: 

بــه منظــور برطرف کــردن مشــکالت حوزه 

بهــار  شهرســتان  در  روســتایی  برق رســانی 

اقدامات الزم انجام شده است.

به گــزارش روابــط عمومی توزیــع نیروی 

بــرق شهرســتان بهــار، مازیار باللــی مقدم 

در جلســه احصا و رفع مســائل روســتاهای 

شهرســتان بهار که بــا حضور بخشــدار بهار 

ایــن  در  افــزود:  شــد،  برگــزار  دهیــاران  و 

مســائل  پیرامون  ســواالت  کمترین  جلســه 

و مشــکالت حــوزه بــرق شهرســتان مطرح 

شــد که این موضوع نشــان دهنــده توفیق 

مجموعه برق شهرســتان در راستای خدمت 

رســانی  بــرق  مشــکالت  کاهــش  و  رســانی 

است. روستایی 

وی اظهار داشت: با وجود اینکه در زمان 

پیک بار هســتیم، با مدیریــت خوب صورت 

گرفته، شــاهد کمترین مشکل در حوزه برق 

بودیم. شهرستان  روستایی 

باللــی مقــدم تصریــح کــرد: از تــک تک 

کمک  برای  خواهشــمندم  عزیز  روســتائیان 

بــه گــذر از پیــک بــار و کاهش مصــرف در 

فصل تابســتان، مجموعه توزیع نیروی برق 

کنند. یاری  را  بهار  شهرستان 

وی بــا اشــاره به اینکه بیشــتر مســائل و 

موضوعــات مطرح شــده از ســوی دهیاران 

در حــوزه های غیر برق اســت، بــه اقدامات 

مهم صورت گرفته اخیر در حوزه برق رسانی 

ارتقــا وضعیــت شــبکه بــرق روســتاهای  و 

پرداخت. بهار  شهرستان 

بخشدار بهار نیز با قدردانی از حجم باالی 

فعالیت هــای صــورت گرفتــه در مجموعــه 

توزیع نیروی برق شهرســتان بهار، گفت: در 

خصوص خدمت رســانی های صورت گرفته 

در ماه های اخیر به روســتاهای شهرســتان 

بهار از مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان 

کنیم. می  تشکر 

ســید علی حســینی از تعامل برقرار شده 

بــا توزیع نیروی بــرق بهار ابراز خرســندی و 

جهت حل مشکالت آتی ابراز امیدواری کرد.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تشکیل کمیته راهبری عبور از پیک 14۰1 در استان همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
اســتانی  هماهنگی های  بــه  اشــاره  بــا  همدان 
انجــام شــده در بحــث گــذر از پیک بــار گفت: 
در ایــن زمینه اســتان همدان پیــش رو بوده و 
کمیته ای بــا عنوان کمیته راهبــری عبور از پیک 

۱۴0۱ با حضور افراد موثر تشــکیل داده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، علی ســهرابی بیــدار در 
جلسه افتتاحیه ارزیابی برنامه های عبور از پیک 
بار که با حضور نماینده شرکت توانیر، معاونین 
و مدیــران شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
همــدان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: برنامه های 
مدیریــت پیــک بار امســال بــه صــورت مدون 
شــده برنامه ریزی شــده و اجرایی می شود تا به 

سالمت از پیک بار امسال عبور کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه عمــده مباحــث حــوزه 
بــرق در چنــد بخش خالصــه می شــود، افزود: 
ایــن بخش ها شــامل افزایــش تولیــد و رونق 
تولیــد در بحــث نیروگاهــی و انجــام تعمیرات 
پیــک،  بــه  ورود  از  قبــل  نیروگاه هــا  اساســی 
مدیریت ســمت تقاضــا با مطرح کــردن بحث 
اســت  مشــترکین  مصرف  مدیریت  و  تعرفه هــا 
که برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی انجام شــده 
اســت و مصوبه هیأت وزیران پشــتوانه محکمی 

برای این اقدامات بود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکه امید اســت بــا اقدامات 
صنعــت  و  کشــاورزی  بخــش  در  شــده،  انجــام 

مدیریــت مصرف داشــته باشــیم، گفت: ســال 
گذشــته به این دو بخش آســیب بیشــتری وارد 
شــد و امســال بــا برنامه ریــزی دقیــق مصارف 
ایــن بخش ها به نحوی پیــش می رویم تا چنین 
مشــکلی نداشــته باشــیم و همــکاران مــا نیــز 

هم یاری کامل را دارند.
اســتانی  هماهنگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
انجام شــده در بحث گــذر از پیک بــار تصریح 
کــرد: در این زمینه نیز اســتان همدان پیش رو 
بــوده و کمیته ای با عنــوان کمیته راهبری عبور 
از پیــک ۱۴0۱ بــا حضور افراد موثــر بخش های 
اداره  از  نمایندگانــی  و  بــرق  توزیــع  شــرکت  
کل صنعــت، معــدن و تجارت، ســازمان جهاد 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  و  کشــاورزی 
تشــکیل داده که از اقدامات برجســته در این 

است. استان 
مدیریت  ضــرورت  بر  تأکید  با  ســهرابی بیدار 
مصرف انرژی بــرق افزود: با توجه به جلســات 
برگــزار شــده، اســتانداری و فرمانــداران نیز به 
بحــث مدیریت مصــرف ورود پیــدا کرده اند که 

کمک بزرگی برای ما است.
وی عنوان کــرد: در روز صنعت برق امســال 
نیز مرکز اســکادا در اســتان همدان با ۱8 کلید 
افتتاح شــد کــه در حــال حاضر این تعــداد به 
بیــش از ۵0 کلیــد رســیده اســت؛ که ایــن امر 
تحولــی در راســتای مدیریت مصرف هوشــمند 

است. استان  برق  شبکه 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 

اســتان همدان ادامه داد: امســال بزرگ ترین، 
مهمتریــن و حســاس ترین مســئله مــا عبور از 
پیک ۱۴0۱ اســت که با توجه بــه این مهم حرکت 
و ســمت و ســوی تمام برنامه های ما در راستای 

این موضوع بوده است.
وی بــا تأکید بــر مدیریت بــار گروهی، گفت: 
استان همدان در زمان های مختلف رتبه خوبی 
در مدیریت بار داشــته چراکه بحث ملی است و 
بیــش از ۱0 درصد مــردم مدیریت مصرف انرژی 

برق را رعایت می کنند.
مجید خودســیانی، ارزیاب برنامه های عبور از 
پیک بار شرکت توانیر نیز در ادامه ضمن تقدیر 
از اقدامات انجام شــده اظهار کرد: بــا توجه به 
شرایط امروز باید دســت به دست هم دهیم تا 

با موفقیت پیک بار را پشت سر بگذاریم.
وی بــا بیــان اینکــه مجموعــه صنعــت برق 
شــبانه روز در حــال فعالیت اســت، گفــت: گذر 
از پیــک موضــوع مهمی اســت که امید اســت با 
تدابیــر و برنامه ریزی های انجام شــده به خوبی 

سپری شود.
ارزیــاب برنامه های عبــور از پیک بار شــرکت 
توانیر هــدف از بازدیدها و ارزیابی ها را بررســی 
اجرای برنامه های ابالغی توانیر و انتقال تجارب 
عنــوان کــرد و افــزود: ما بــه دنبــال هم افزایی 
بیشتر بین شــرکت های توزیع هستیم و دغدغه  
همــکاران را بررســی می کنیــم و در صــورت نیاز 
دســتورالعمل ها و پیگیری هــا بــرای رفــع آنهــا 

می شود. انجام 

معرفی کارکنان نمونه  شرکت توزیع برق استان همدان

ایمن کار نمونه 
جناب آقای

حسن ذوالفقاری
از مرکز فوریت های برق

اپراتور نمونه 

جناب آقای
علی اکبر مقصودی

از توزیع برق شهرستان کبودراهنگ

 پیــام  

پیام مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان 

همدان به مناسبت 
سالروز فتح خرمشهر

به گزارش روابط عمومی، علی ســهرابی 
بیدار مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همــدان به مناســبت فرا رســیدن 
ســوم خرداد ماه سالروز آزادســازی و فتح 
خرمشــهر با صدور پیامــی، روز مقاومت و 

پیروزی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

»خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد.« حضرت 
امام خمینی )ره(

از  یکــی  ســالروز  خــرداد  ســوم 
پرشــکوه ترین حماســه های دلیرمــردان 
عرصه های دفــاع از شــرافت و عزتمندی 
مــردم ســرزمین همیشــه ســربلند ایران 

است. اسالمی 
در این روز رزمندگان غیرتمند و نســتوه 
وطــن با اتکال به ذات ربوبــی و بهره گیری 
از اعتقاد و ایمان راســخ به نصــرت و یاری 
خداوند متعــال همه عّده و ُعده خود را در 
طبق اخالص نهــاده و جانانه و قهرمانانه 
و ســر از پا نشناخته بر دشــمن غدار بعثی 
هجوم برده و با طنین رســای تکبیر، آتش 
خشــم مقدس خویش را بــر خصم متجاوز 
فرو ریخته و خرمشــهر مقاوم و مظلوم را از 
چنگ نیروهای متجاوز و خونخوار دشــمن 

آزاد کردند.
حماسه آزادی خرمشهر حماسه پیروزی 
اراده مقــدس مــردم نجیــب و قهرمانــان 
ســترگ میهــن اســالمی اســت کــه نویــد 
فتح نهایــی بر اســتکبار جهانــی را به همه 
مســتضعفان عالــم اعــالم کــرده و مــژده 
پیروزی حق بر باطل و خون بر شمشــیر را 

به منصه ظهور گذاشته است.
سالروز حماسه فتح خرمشهر )مقاومت 
و  ایــران  مســلمان  ملــت  بــر  پیــروزی(  و 
ایثارگــران عزیز دفاع مقــدس  و همکاران 
پرتالش و خدوم شــرکت توزیع برق استان 

همدان مبارک باد.
علی سهرابی بیدار
مدیرعامل
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5۰۰ متر از شبکه فرسوده برق همدان اصالح شد
امور یک همدان،  مدیر امور برق همدان یک افزود: با توجه به فرا رســیدن فصل تابســتان 
و در راســتای تامین انرژی برق پایدار، اداره بهره بــرداری امور برق همدان یک، اقدام به اصالح 

قسمتی از شبکه برق رسانی شهرستان همدان کرده است.
ذبیح اله عواطف فاضلی اظهار داشــت: در این راستا ۵00 متر از شبکه مسی فرسوده فشار 
ضعیف هوایی به منظور جلوگیری از بروز مشــکالت حوزه برق و پیشگیری از حوادث احتمالی، 

به کابل خودنگهدار تبدیل شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اولویت بندی صورت گرفته، شبکه فرسوده مسی مناطق مختلف 
شهرستان همدان اصالح می شود که بر این اساس، ابتدا شبکه برق فرسوده منطقه منوچهری 

و خیابان مهدیه کوچه موسوی، اصالح شد.

همــدان

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت ارتحال امام خمینی)ره(بازدید مشاورین بانوان دستگاه های اجرایی از نیروگاه شهید مفتح

جشن تکلیف فرزندان کارکنان صنعت آب و برق

سخنرانی امام جماعت به مناسبت دهه کرامت

جلسه فصلی روابط عمومی های شرکت

ز بانوان جلسه هیئت اندیشه ور

بازدید از مشترکین و نمازخانه اسدآباد

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر

جلسه هماهنگی عبور از پیک بار با حضور مدیران عامل شرکت برق، شرکت شهرک ها و 
رئیس سازمان صمت استان همدان

مراسم قرائت زیارت جامعه کبیره

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی)ره(

جلسه مدیریت پیک بار تابستان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان
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آیین گرامیداشت دهه کرامت در توزیع برق بهار برگزار شد
بهار، همزمان با سراســر کشــور آیین گرامیداشــت دهه کرامت همراه با اجرای برنامه های 

متنوع فرهنگی در مدیریت توزیع برق بهار برگزار شد.
آذین بندی و نصب تبلیغات محیطی همچون بنر، پوســتر و توزیع بروشــور، ارســال پیامک 
بــا محتوای فرهنگــی و مذهبی برای کارکنان و ســخنرانی بین الصالتیــن از جمله برنامه های 

اجرایی در این ایام بود.

بانوان توزیع برق بهار تجلیل شدند

بهار، به مناســبت ســالروز میالد حضرت معصومه )س( و روز دختر آیین جشــنی در توزیع 
نیروی برق شهرستان بهار برگزار و از بانوان این مدیریت تجلیل شد.

مازیار باللی مقدم مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار در ایــن آیین با تبریک روز دختر 
و برشــمردن فضائل اخالقی اهل بیت)ع( به ویژه حضرت معصومه)س( از بانوان توزیع برق 

بهار خواست همیشه این بانوی مکرمه را الگوی خود قرار دهند.

روشنایی معابر شهر مهاجران سرویس شد

بهــار، مازیار باللی مقدم مدیــر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار گفت: در راســتای ارتقای 
وضعیت روشــنایی معابر شــهر مهاجران، گروه هــای عملیاتی برق بهار، به این شــهر اعزام و 

روشنایی معابر این شهر را اصالح و سرویس کردند.
وی افزود: در این شهر، روشنایی معابر خیابان سردار شهید حاج حسین همدانی، خیابان 

راه شاوه و کوچه های گلستان و دیگر نقاط اصالح و سرویس شد.

بهـــار
مردم روستای همه کسی از کارکنان توزیع برق بهار قدردانی کردند

بهار، دهیار و جمعی از اهالی روســتای همه کســی برای خدمات اخیر صورت گرفته در راستای 
ارتقای وضعیت روشــنایی معابر و ســرویس و بهینه ســازی شبکه برق این روســتا از مدیریت و 

پرسنل توزیع برق بهار تشکر و قدردانی کردند.
دهیار روســتای همه کســی در این دیدار با تقدیر از خدمات توزیع نیروی برق شهرستان بهار 
در این روستا، ارتقای وضعیت شــبکه برق به خصوص روشنایی معابر روستا را عملی، جهادی و 

شایسته تقدیر دانست.
مدیر توزیع نیروی برق شهرســتان بهار نیز در این دیدار گفت: روســتای همه کســی از جمله 
روســتاهای شهرستان بهار اســت که این مدیریت با تعویض ۲7 اصله تیر برق و نصب 30 عدد 

چراغ در راستای تامین برق آن خدمت ارائه کرده است.
مازیار باللی مقدم افزود: با اصالح و بهینه ســازی بیش از ۵.۵ کیلومتر از شــبکه فشار ضعیف 
این روستا، با اعتباری افزون بر ۱3 میلیارد ریال به توسعه چشمگیر شبکه برقرسانی و رفع ضعف 

ولتاژ احتمالی آن کمک شده است.

حضور مدیر توزیع برق بهار در میز خدمت و نماز جمعه شهر مهاجران

بهار، در راســتای تکریم مشــترکان و پاســخگویی به ســواالت و مطالبات مردمی، مدیر توزیع 
نیروی برق شهرســتان بهار به همراه مدیران واحدهای اقماری این مدیریت در نماز جمعه شهر 

مهاجران حاضر شدند و به سواالت مردم پاسخ دادند.
مازیار باللی مقدم، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بهار با پاسخگویی به سواالت و مطالبات 
مردمی به تبیین ضــرورت مدیریت مصرف برق پرداخت و از مردم شــهر مهاجران به خصوص 
کشــاورزان درخواســت کرد برای بهره منــدی همه مــردم از نعمت برق، مصرف بــرق خود را در 

ساعات اوج مصرف مدیریت و حداقل ۱0 درصد کاهش دهند.
حجت االسالم مهدی عالمی امام جمعه شهر مهاجران نیز در خطبه های پر فیض نماز جمعه 
بر لزوم پرهیز از اسراف در مصرف انرژی تاکید کرد و با حرام دانستن هرگونه مصرف بی رویه به 
خصوص در شرایط کنونی حاکم بر جامعه، خواهان مشارکت همه مردم در کمک به دولت شد.

بهـــار

جلسه مدیریت مصرف با حضور مسئول بسیج ادارات شهرستان بهار

دیدار شورای شهر قهاوند و همدان با مدیرعامل

گلگشت بانوان شرکت به مناسبت میالد حضرت معصومه )س(

تجلیل از بانوان توزیع برق بهار به مناسبت میالد حضرت معصومه )س(

حضور مدیرعامل در جشنواره بین المللی تئاتر کودک

ستاد یادواره شهدای کارمند استان به میزبای شرکت برق

برپایی مراسم قرائت زیارت عاشورا در نمازخانه

حضور مدرعامل در همایش ملی روز اصناف

دیدار کارکنان توزیع برق استان همدان با خانواده شهید شاخص صنعت آب و برق

همدان
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سخنرانی امام جماعت به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر- تویسرکان

جشن عید غدیر خم در نمازخانه برق فامنین

جشن دهه کرامت در توزیع برق مالیر

قرائت دعای جامعه کبیره در نمازخانه برق رزن

برگزاری میز خدمت توزیع برق فامنین در نمازجمعه فامنین

سخنرانی امام جماعت به مناسبت سالروز سوم خرداد- کبودراهنگ

دیدار مدیرعامل با فرماندار رزن

بازدید از مصرف برق ادارات - درگزین

بازدید از مدیریت مصرف برق ادارات - کبودراهنگ

برگزاری مانور مدیریت مصرف برق در نهاوندبازدید از مدیریت مصرف برق ادارات - نهاوند

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

تسلیت
همکاران گرامی 

آقایان قائم محمدی، عباس گودرزی، امیر سهامی نادر، سیدرسول موسوی رفاه و مسعود اخوی مهربانی و خانم پیرحیاتی
همکاران بازنشسته آقایان شهرام جمالی، قاسم یعقوبی نژاد و عباس اکبری

بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات معنوی و برای شما و خانواده محترم صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

10
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و سوم  خرداد و تیر 1401  شماره 228



مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفــت: شــهدا از جان خود گذشــتند تا 
باورهــا زنــده بمانــد و قطعه ای از خاک کشــور 

عزیز ما به دست دشمن نیفتد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان همــدان، علی ســهرابی بیــدار در 
مراسم گرامیداشــت سالروز آزادسازی خرمشهر 
و تجلیــل از ایثارگــران این شــرکت اظهار کرد: 
ســوم خرداد ماه روز باور باورهای دینی و ایثار 
و شــهادت و روز مقاومــت و پیــروزی اســت که 
موجب تقویت و تسریع در مسیر دفاع مقدس 

شد.
وی بــا اشــاره بــه رشــادت رزمندگان اســالم 
افزود: شــهدا از جان خود گذشــتند تــا باورها 
زنده بماند و قطعه ای از خاک کشــور عزیز ما به 

نیفتد. دشمن  دست 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان بــا تأکید بر تبیین دســتاوردهای دفاع 
مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت گفتک 
به مناســبت گرامیداشــت این ایام برنامه های 
مختلفی در ســطح شرکت اجرایی شده است که 
از آن جمله می توان به پخش نماهنگ و سرود، 
برپایــی ایســتگاه صلواتی، صعــود کوهنوردان 
صنعــت آب و بــرق بــه قلــه الوند، پیــاده روی 
منتخبان  فوتسال  مسابقه  برگزاری  و  خانوادگی 

صنعت آب و برق اشاره کرد.
وی دیدار با خانواده معظم شــهدا و شــهید 
»محمدکاظم یوســف صنعتی« شــهید شاخص 
صنعت آب و برق استان همدان در سال جاری، 
بســیجی،  خواهران  پیــاده روی  پیامک،  ارســال 
فضاســازی محیطــی و ... را از دیگــر برنامه های 

اجرایــی به مناســبت حماســه ســوم خــرداد و 
کرد. عنوان  خرمشهر  آزادسازی  سالروز 

ســهرابی بیدار تصریــح کــرد: ثمــره برگزاری 
این نشســت ها بــا یاد شــهدا، ایجــاد باورها و 
نگاه عمیق در افزایش ســطح خدمت رسانی به 
مردم در راســتای پیشبرد اهداف نظام است که 

در نهایت منجر به رضایتمندی مردم می شــود.
وی بــا اشــاه ره بــه وجــود ۱77 نفــر ایثارگر 
شــاغل و بازنشسته در شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان گفت: در بحث تبدیل وضعیت 
ایثارگــران نیز تمام پرونده ها تشــکیل و فرایند 

اداری آنها در حال انجام است.

zzzتالشzنظامzاعتالیzراستایzدرzبایدzهمهz
کنیم

فرهنگی،  امــور  مجــری  وهابی  سیدمحســن 
دینــی و ایثارگران شــرکت توانیر نیــز در ادامه 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا به ویژه 
شــهید »صیــاد خدایی« اظهــار کرد: در ســال 
۱3۵7 که انقالب اسالمی به پیروزی رسید اولین 
بود،  کردستان  در  دشمنان  مذبوحانه  اقدامات 
در ســال ۱3۵8 نیز کودتای نوژه را داشتیم و در 
ســال ۱3۵۹ آغاز جنگ نابرابرانه کــه با تحریک 

قدرت های بزرگ صورت گرفت.
وی بــا اشــاره بــه حادثــه ۱۱ ســپتامبر که در 
ســال ۲00۱ منجر به اشــغال افغانســتان شــد و 
۲003 گفــت: تمام این  اشــغال عراق در ســال 
اقدامــات برای مهــار نظــام جمهوری اســالمی 
ایران در منطقه بود که در سال ۲0۱۵ ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری اعــالم می کند که 7 
تــا 8 هزار میلیــارد دالر در منطقه هزینه کردیم 

کنیم. کاری  هیچ  نتوانستیم  و 
ایثارگــران  و  دینــی  فرهنگــی،  امــور  مجــری 
شــرکت توانیر با اشاره به مردمی سازی یارانه ها 
افزود: دولــت حرکتــی را برای اصالح ســاختار 
اقتصــادی کشــورآغاز کرده اســت و امــروز نیز 
شاهد فضاسازی رســانه های معاند علیه نظام 
هســتیم که می خواهند مردم را در مقابل نظام 
قــرار دهنــد و این حــرف را کســانی می زنند که 
بــرای نابودی این کشــور از هیــچ کاری کوتاهی 

نکردند.
وی با بیان اینکه همه باید در راستای اعتالی 

نظام تالش کنیم، با اشــاره به پیک بار تابستان 
تأکیــد کــرد: امید اســت بــا همراهی مــردم و 
رضایتمنــدی  و  شــبکه  پایــداری  صرفه جویــی، 

مردم را داشته باشیم.

zzzجنــگ zامــروز zخرمشــهرهای zاز zیکــی z
اقتصادیzوzتحریفzاست

ســرهنگ ابراهیم بختیاری، مســئول سازمان 
بســیج ادارات ســپاه انصارالحســین)ع( استان 
همدان نیــز در این مراســم با بیــان اینکه فتح 
خرمشــهر در میان نابــاوری محافــل نظامی و 
بین المللــی دنیــا اتفــاق افتاد، اظهــار کرد: به 

فرموده امام راحل خرمشهر را خدا آزاد کرد.
وی بــا بیــان اینکه امــروز در جنــگ اقتصادی 
هــم می توانیم پیــروز میدان در جنــگ نابرابرانه 
شویم، ادامه داد: جراحی بزرگ اقتصادی دولت 
سیزدهم اقدام شــجاعانه ای بود که انجام شد و 
باید این مهم تبیین شود چراکه در غیر اینصورت 

دشمن آن را به تعبیر خود روایت خواهد کرد.
ســپاه  ادارات  بســیج  ســازمان  مســئول 
انصارالحســین)ع( اســتان همدان تصریح کرد: 
یکی از خرمشهرهای امروز که مقام معظم رهبری 
فرمود جنــگ اقتصادی و تحریف اســت که باید 
درســت روایت کنیم چراکه دشــمن از منافذ وارد 
می شود و با کانال های اطالع رسانی که در اختیار 
دارد آنگونــه کــه خــودش می خواهــد حقایق را 

وارونه جلوه می دهد و با تحریف روایت می کند.
امیر ســرتیپ دوم محمد جوادی از یادگاران 
دوران دفــاع مقــدس نیــز در ادامــه بــه بیان 
خاطراتــی از دوران دفــاع مقدس وآزادســازی 

پرداخت. خرمشهر 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

شهدا از جان خود گذشتند تا باورها زنده بماند
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان 

تأکید کرد

ضرورت کاهش
۳۰ درصدی مصرف برق 

توسط اصناف 

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
بــرای  اصنــاف  بخــش  در  گفــت:  همــدان 
اطمینــان از تداوم تأمین بــرق انتظار ما این 
اســت که اصنــاف30 درصد کاهــش مصرف 

داشته باشند.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان همدان، علی سهرابی بیدار 
در همایــش روز ملــی اصناف ضمــن تبریک 
ایــن روز و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا، 
اظهار داشت: برنامه جدی وزارت نیرو، تداوم 

تأمین برق مردم در همه حال است.
وی با بیان اینکه با شــروع فصل تابستان، 
شــدت گرما و عدم بارش نزوالت کافی باعث 
شــده در برخــی مناطق کشــور مصــرف برق 
باال رود، افزود: همچون همیشــه درخواست 
داریــم کــه اصنــاف و بازاریان و همشــهریان 

مدیریت مصرف برق را داشته باشند.
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  بیــدار  ســهرابی 
برنامه ریزی هایی که امســال صــورت گرفته و 
برنامه های از پیش تعیین شــده در مدیریت 
مصرف انرژی، در بخش های مختلف شــاهد 
تداوم تأمین برق در مصرف کنندگان هستیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
همــدان ابــراز داشــت: در مجموعــه اصناف 
برنامه ریزی شده که اصناف در ساعت پیک و 
اوج مصرف از ساعت ۱3 تا ۱7 همکاری کنند و 
در آن ساعات کسب خود را به ساعات دیگری 
منتقل کنند تا در آن ســاعات حداقل مصرف 

برق را داشته باشیم.
وی بیــان کــرد: در بخــش اصنــاف بــرای 
اطمینــان از تداوم تأمین بــرق انتظار ما این 
اســت که اصنــاف30 درصد کاهــش مصرف 
داشــته باشــند، به خصــوص در بخش های 
پرمصــرف همچون لوسترفروشــی ها در ایام 
اوج مصرف نیاز اســت با کاهش 70 درصدی 

مصرف برق خود ما را یاری دهند.
ســهرابی بیــدار بــا اشــاره بــه راهکارهای 
مدیریت مصرف برق گفت: همه باید دســت 
به دســت هــم دهیــم و در راســتای تأمین و 
تــداوم بــرق برای همــه هموطنان کوشــش 
کنیم تا شــاهد رونق بیشتر در تولید، توزیع و 

آسایش مردم باشیم.
در پایان این مراسم از مدیران دستگاه های 
اجرایــی، رؤســای اتحادیه ها، پیشکســوتان، 
فعــاالن اقتصادی، خیریــن و معتمدین بازار، 
کارمنــدان نمونــه و فرماندهــان پایــگاه ها 

تقدیر به عمل آمد.

11
ماهنامه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سال بیست و سوم  خرداد و تیر 1401  شماره 228



همایش ریحانه های بهشتی صنعت 
آب و برق استان همدان برگزار شد

همایش ریحانه های بهشــتی صنعت آب و 
برق استان همدان با حضور مسئولین استانی 
و بانــوان شــاغل در صنعت آب و برق اســتان 
همــدان به مناســبت هفتــه عفــاف و حجاب 

برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
همایــش  همــدان،  اســتان  بــرق  نیــروی 
ریحانه های بهشــتی صنعت آب و برق اســتان 
همــدان به مناســبت هفته عفــاف و حجاب با 
حضور مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری 
و  ادارات  بســیج  ســازمان  مســئول  همــدان، 
جامعه زنان ســپاه انصارالحســین)ع(، رئیس 
انسجام بخشــی امور فرهنگی و دینی و بانوان 
شــاغل در صنعت آب و برق استان همدان در 

سالن جلسات سد اکباتان برگزار شد.
مدیــرکل امــور زنان وخانــواده اســتانداری 
همــدان در این مراســم با اشــاره به ســفارش 
شــهدا به رعایت عفــاف و حجــاب تأکید کرد: 
شما بانوان دستگاه های اجرایی باید به احترام 

خون شــهدا بــه پوشــش و عفــت ورزی پایبند 
باشید چراکه مردم شما را الگوی خود می دانند.
فاطمــه ســتاری نوید بــا بیــان اینکــه برای 
رســیدن به دولت و حکومت اسالمی راه زیادی 
داریــم، بــا اشــاره به تشــکیل کارگروه زیســت 
عفیفانه گفــت: یکــی از الزامات ایــن کارگروه 

زندگی عفیفانه در محیط کار و خانه است.
ســرهنگ ابراهیم بختیاری، مسئول سازمان 
بســیج ادارات سپاه انصارالحســین)ع( استان 
همدان نیز با بیان اینکــه باالتر از حجاب عفت 
است که دســتور الهی است، گفت: نگاه ما باید 
نگاه تمدن ســاز در تربیت فرزند باشد، تربیت 
گفتاری نیست بلکه رفتاری است و ما به فرزندان 

خود می آموزیم و آنها از ما الگو می گیرند. 
در ادامه این مراســم کارگاه آموزشی تربیت 
فرزند با حضور حجت االســالم حسینی یمین از 
اساتید حوزه و دانشــگاه برگزار شد و از بانوان 
نمونــه صنعــت آب و بــرق در حــوزه عفــاف و 

حجاب تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

گذر از پیک بار فصل تابستان 
مشارکت صنعتگران را می طلبد

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان گفت: گــذر از پیک بار مصــرف برق در 
فصل تابستان مشارکت صنعتگران در راستای 

مدیریت مصرف برق را می طلبد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی توزیــع نیروی 
برق شهرســتان بهــار، علــی ســهرابی بیدار در 
هم افزایــی  و  هم اندیشــی  جلســه  نخســتین 
صنعتگران شهرســتان بهار که با حضور معاون 
اقتصادی استاندار همدان، مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان، فرمانــدار بهار 
و رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
شهرســتان بهار برگزار شــد، گفــت: از زحمات 
صنعتگران به ویژه صنعتگران فعال در شهرک 
صنعتی بهاران در راستای مدیریت مصرف برق 

قدردانی می کنیم.
وی اظهار داشــت: امیدواریــم همیاری و 
همدلــی بیشــتر صنعتگران این شهرســتان 

گذر  تابســتان  فصل  بار  پیک  از  موفقیــت  با 
. کنیم

برشــمردن  بــا  ادامــه  در  بیــدار  ســهرابی 
حساســیت های ســال جــاری در زمینــه توزیع 
انرژی برق از عزم جدی توزیع نیروی برق استان 
بر مدیریت بار با حفظ تداوم برق رسانی پایدار 

خبر داد.
این آیین در راســتای ارتقا تعامل مدیران و 
مسووالن اســتانی و شهرســتانی با صنعتگران 
و بحــث گــذر از پیــک بــار بــا هــدف کاهــش 
آســیب پذیری صنعتگــران در شــهرک صنعتی 

بهاران برگزار شد.
در پایــان ایــن آییــن، چنــد تــن از فعاالن 
صنعتی شهرک صنعتی بهاران با اعالم آمادگی 
کامل خود برای هرگونه همــکاری با مجموعه 
توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان بهار بــه بیان 

مسائل و دغدغه های خود پرداختند.

مانور تعمیرات شبکه برق امور یک 
همدان اجرا شد

مدیــر امور برق همدان یک گفــت: مانور عملیاتی اقدام فراگیر، تعمیرات و بهینه ســازی شــبکه توزیع 
نیروی برق شهرستان همدان با حضور اکیپ های عملیاتی خط گرم، در طول پنج روز اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی امور یک شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان، ذبیح اله عواطف فاضلی با 
بیان اینکه مانور عملیاتی اقدام فراگیر، تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع نیروی برق شهرستان همدان 
با حضور اکیپ های عملیاتی خط گرم، در طول پنج روز اجرا شــد، اظهار کرد: این مانور با محوریت تبدیل 

شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و در راستای حفاظت از حریم شبکه های توزیع برق اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه این مانور با همکاری معاونت بهره برداری این شرکت و از تاریخ ۱7 تا ۲۱ اردیبهشت 
برگزار شد، اظهار داشــت: این مانور در محدوده شهرک مدرس، با حضور هشت اکیپ، هشت کارشناس، 

یک ناظر و 8۵ نیروی فنی اجرا شد.
فاضلی با اشــاره به اینکه در این مانور 800 متر از شــبکه مســی فرسوده، با اســتفاده از روش خط گرم 
به کابل خود نگهدار تبدیل شــد، تصریح کرد: جلوگیری از ســرقت، رفع عیوب شــبکه در شرایط بحرانی، 

جلوگیری از خاموشی های بی برنامه و افزایش رضایت مندی مردم از دیگر اهداف این مانور است.
وی با بیان اینکه این مانور با دقت خاص و بدون هیچگونه عیب و نقصی اجرا شــد، خاطرنشــان کرد: 
همزمــان با اجرای این مانور، اصالح کابل ســرویس ها، تجهیز ســیمبان ها به لوازم انفرادی و دســتکش 

فشار ضعیف صورت گرفت.
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کارگاه آموزشی مدیریت از منظر امام علی)ع(
در توزیع برق استان همدان برگزار شد

کارگاه آموزشــی مدیریــت از منظر امام علــی)ع( به 
مناســبت دهه امامت و والیت در شــرکت توزیع نیروی 

برق استان همدان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان همدان، کارگاه آموزشــی مدیریــت از منظر امام 
علــی)ع( به مناســبت دهه امامــت و والیت بــا حضور 
مدیران عامل، معاونین، اعضای هیأت مدیره و شورای 
فرهنگی صنعت آب و برق اســتان همــدان به میزبانی 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد.

رئیس انسجام بخشــی امور فرهنگــی و دینی صنعت 
مراســم  ایــن  ابتــدای  در  همــدان  اســتان  بــرق  و  آب 
ضمــن تبریک ایــام دهه امامــت و والیت اظهــار کرد: 
مهمترین موضوعی که اهمیت آن بیشــتر از نماز اســت 

ادای امانت است.
حجت االســالم علی ابراهیمی فر افــزود: غدیر امانتی 
است در دست ما، نبی مکرم اسالم)ص( زمانی که خطبه 
غدیر را ابالغ کردند بارها به مســئله امامت و مهدویت 
اشــاره کردند و فرمودنــد غدیر باید به همه برســد و از 

کلمه »بّلغ« استفاده کردند که کلمه امر و واجب است.
وی با بیان اینکه همه ما باید امر غدیر را در تمام مراحل 
زندگی خود پیاده کنیم، گفت: همه باید خط مشــی امام 
علی)ع( در مدیریت اسالمی را سرلوحه خود قرار دهیم تا 
از فرصتی که در اختیار ما قرار می گیرد بهره بیشتری ببریم.

حجت االســالم موســوی، یکی از اســاتید حوزه نیز در 
ادامه به بیــان مباحث مدیریتی از منظــر امام علی)ع( 
پرداخت و اظهار کرد: نهج البالغه قطره ای از دریا اســت 
که اگــر در جامعــه مدیریتی ما عمل شــود بســیاری از 

مشکالت کشور حل می شود.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند:

 سیمبانان سربازان خط مقدم حوزه 
برق رسانی هستند

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند گفت: در راستای تامین برق پایدار 
برای مشترکان، سیمبانان سربازان خط مقدم حوزه برق رسانی هستند.

به گزارش روابط عمومی توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند، منصور غالمی 
ذاکری روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه در بازدید دوره ای لوازم ایمنی سیمبانان توزیع 
نیروی برق این شهرستان افزود: سیمبانان سربازان خط مقدم خدمتگزاری در 
حوزه برق این شهرســتان هســتند و ما از زحمات و مجاهدت های این عزیزان 

قدردانی می کنیم.
وی خطاب به ســیمبانان اظهار داشت: شما ســیمبانان زحمتکش در همه 
فصل ها به ویژه در ماه های گرم و سرد سال، همواره پای کار هستید و با دستان 

پرتوان خود برق مطمئن و پایدار را به همشهریان عزیز تحویل می دهید.
غالمی ذاکری تصریح کرد: اگر وسیله ایمنی هریک از سیمیانان دچار نقص 
شده باشد بی درنگ باید تعویض شود لذا الزمه کار سیمبانان رعایت مسائل 

ایمنی است.
مدیــر توزیع نیــروی برق شهرســتان نهاوند در پایــان این آییــن از لوازم و 

تجهیزات ایمنی و فنی سیمبانان بازدید کرد. 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفت: تمهیدات و تدابیر الزم برای تامین 
بــرق مطمئــن و پایــدار اماکــن برگــزاری آزمون 
سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی کشــور در ســطح استان اندیشــیده شده و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، علی ســهرابی بیــدار اظهار 
داشــت: تمهیدات و تدابیــر الزم برای تامین برق 
مطمئن و پایدار اماکن برگزاری آزمون سراســری 
ورود به دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی 
کشور در سطح اســتان اندیشیده شده و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
وی افــزود: به منظــور تأمین بــرق مطمئن و 
پایدار برای برگزاری کنکور 3۱ هزار داوطلب ورود 
به دانشــگاه ها در اســتان همدان طــی روزهای 
هشت تا ۱۱ تیرماه، برنامه ریزی ویژه ای و مناسبی 

انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان اظهار داشت: در روزهای برگزاری آزمون 
سراســری، هیچ گونه قطعی برق و خاموشــی در 
منطقه اعمال نخواهد شــد و نیروهای عملیاتی 
و کشــیک در قالب گروه های مختلف امور بهره 

بــرداری، نگهداشــت شــبکه های فشــار ضعیف 
و فشــار متوســط مناطق مختلف ۱0 شهرســتان 
تابعه استان همدان آماده ارائه خدمت به موقع 

و موثر هستند.
وی با اشــاره به بازدید از محــل های برگزاری 
آزمون و مســیر تغذیه حوزه ها در روزهای پیش 
از برگزاری کنکور، افزود: کنترل و پایش شــبکه و 
عدم اعمال هرگونه وقفه با برنامه به مشــترکان 
و آمــاده بــه کار بــودن مولــد اضطــراری امــور 
بهره بــرداری اســتان همدان به همــراه راهبران 
مربوطــه و اســتقرار آن در مکان هــای از پیــش 
تعریف شــده از دیگــر برنامه های این شــرکت 
بــرای تامین برق پایــدار در ایام برگــزاری کنکور 

سراسری است.
بــه گفته وی، با حوزه های برگــزار کننده آزمون 
نیز بــرای تامین برق اضطراری توســط ژنراتورها 
مکاتبــات الزم انجــام شــده که در صــورت وقوع 
هرگونه حادثه غیر مترقبه، برق حوزه ها به موقع 

و به صورت مناسب تامین شود.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان گفــت: تامین برق اضطراری نیز توســط 
گروه مدیریــت بحران و پدافنــد غیرعامل توزیع 
بــرق همــدان مــورد ارزیابی قــرار گرفته اســت و 

گروه هــای تعمیــرات اضطراری امور نگهداشــت 
پیشگیرانه شبکه فشــار ضعیف منطقه نیز آماده 

به کار هستند.
وی تصریح کرد: نیروهای شــرکت برق استان 
همدان با حفــظ نظم و انضبــاط تمامی موازین 
ایمنــی و شــیوه نامه هــای بهداشــتی را رعایــت 
خواهند کــرد و با توجه به حساســیت های مورد 
نظر، تمــام تالش ما بر این اســت کــه هیچ گونه 
مشــکلی برای تأمین بــرق حوزه هــای آزمون به 

وجود نیاید.
ســهرابی بیدار از عمــوم مردم اســتان همدان 
درخواســت کــرد بــا توجــه بــه افزایــش دمــا و 
حساســیت برگزاری آزمون سراســری، بــه منظور 
تامین برق مستمر حوزه های برگزاری آزمون، در 

میزان مصرف صرفه جویی کنند.
گفتنی است؛ رقابت 3۱ هزار و ۱۱ داوطلب ورود 
به دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی کشور 
در ۱۲ حوزه از ۱0 شهرســتان تابعه استان همدان، 
امروز)چهارشــنبه( همزمان با سراســر کشــور در 

گروه آموزشی هنر آغاز شد.
پنجاه و دومین آزمون سراسری برای پذیرش 
دانشــجو در دوره های روزانه، نوبت دوم شبانه، 
خودگــردان  پردیــس  مجــازی،  نیمه حضــوری، 

عالــی،  آمــوزش   موسســات   و  دانشــگاه ها 
دانشــگاه  پیــام  نور و موسســات  آمــوزش  عالی 
غیرانتفاعــی و غیردولتی و همچنین رشــته های 
تحصیلی دانشــگاه آزاد اســالمی بــا رقابت یک 
میلیون و ۴8۹ هــزار و ۲۲0 نفر داوطلب از امروز 
)چهارشــنبه، هشــتم تیــر( آغاز شــد و تا شــنبه 

)یازدهم تیر( ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

تدابیر الزم برای تامین برق پایدار حوزه های برگزاری کنکور در همدان
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مشاور امور مجلس شرکت توانیر:

برنامه های مدیریت مصرف امسال هوشمند شده است
مشــاور امــور مجلــس شــرکت توانیــر گفت: 
با توجه به آسیب شناســی انجام شــده در ســال 
گذشــته، برنامه هــای مدیریت مصرف امســال 
بــه صــورت هوشــمند شــده اســت و طرح های 
مشــارکت کشــاورزان، صنایع و... ابالغ شــده که 
مشــترکین با مشــارکت در طرح های تشویقی از 

مزایای آن نیز بهره مند می شوند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان، مشــاور امور مجلس شرکت 
توانیر به همراه مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان با حضور در شهرستان مالیر 
ضمن بازدید از پروژه های برقی روستاهای ازناو 
و ورچــق با نماینــدگان مردم مالیــر در مجلس 
شورای اســالمی و فرماندار این شهرستان دیدار 

کردند.
مشاور امور مجلس شــرکت توانیر در حاشیه 
این بازدید با اشاره به نقش مؤثر نمایندگان در 
مجلس و کمیسیون انرژی و پیگیری امور با توجه 
به درک صحیح آنان از مســائل و مشکالت حوزه 
برق اظهــار کرد: باید توســعه منطقه ای در نظر 
گرفته شــود و همکاران ما نیز پای کار و به دنبال 
رفع مشــکالت پــس از بررســی و آسیب شناســی  

هستند.
بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  معین پــور  مســعود 
انجــام شــده از دو روســتای شهرســتان مالیر و 
رضایتمندی مردم ادامه داد: اقدامات خوبی در 
حــوزه جابجایی تیرها، روشــنایی معابر، تبدیل 
ســیم مســی به کابل خودنگهــدار و... در بخش 
روســتایی انجام شــده اســت که امســال نیز بر 
اســاس برنامه پیش بینی شــده بــه صورت ویژه 

ادامه دارد.
وی ابراز داشــت: با اجرای طرح بهارستان که 
سال گذشــته انجام شد و ســنگ بنای آن توسط 
مجلس شــورای اســالمی  گذاشته شــد اقدامات 

خوبی در روستاها صورت گرفت.
مشــاور امــور مجلــس شــرکت توانیــر گفت: 
با توجه به آسیب شناســی انجام شــده در ســال 
گذشــته، برنامه هــای مدیریت مصرف امســال 
بــه صــورت هوشــمند شــده اســت و طرح های 
مشــارکت کشــاورزان، صنایــع، ادارات و... ابالغ 
شــده که مشــترکین بــا مشــارکت در طرح های 
تشــویقی از مزایــای آن نیز بهره مند می شــوند، 
برای مثال کشــاورزان در قالــب تفاهمنامه و با 
خاموش کــردن چاه های خود طی ســاعت اوج 
بــار مشــمول بخشــودگی هزینه بــرق مصرفی 

می شوند.
وی یادآور شــد: تمام تالش ما این است که با 
مدیریت بخش صنعــت و جابجایی تعطیالت و 
تعمیرات در این حوزه، امســال در بخش خانگی 

خاموشی نداشته باشیم.
مشــاور امــور مجلس شــرکت توانیــر ضمن 
تشــکر از حمایت نمایندگان از مجموعه صنعت 
آب و بــرق گفــت: هدف ما روشــن نگه داشــتن 
چراغ است و همه این تالش ها در راستای کسب 

رضایتمندی مردم است.

zzzســیمی zشــبکه zکیلومتــر z1500 zتبدیــل z
استانzبهzکابلzخودنگهدار

علی ســهرابی بیدار، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان نیــز در ادامه با بیان 
اینکه با حمایــت نمایندگان و تأمیــن اعتبارات 
بیشــتر از ســهم تعیین شــده اســتان، کار انجام 
می دهیم، گفت: تبدیل یک هزار و ۵00 کیلومتر 
شــبکه ســیمی اســتان به کابل خودنگهدار را در 
برنامــه داریــم کــه ســال گذشــته ۵00 کیلومتر 
انجــام شــد و مابقــی آن نیــز در صــورت تأمین 

اعتبار امسال اجرایی می شود.
وی بــا بیــان اینکــه عالوه بــر برنامــه تعیین 
شــده در شهرســتان مالیر ۱۲0 کیلومتــر دیگر از 
شــبکه های ســیمی به کابل خودنگهــدار تبدیل 
شــد، گفــت: تمــام نیازمندی های روســتاها در 
حوزه برق جمع آوری و احصاء شــده و بر اساس 

آن کارها انجام می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همــدان با بیــان اینکه باید از هــر ظرفیتی برای 
پیشــرفت اســتان اســتفاده کنیم، افــزود: باید 
زیرساخت های توسعه اســتان را فراهم کنیم که 
برای این کار نیاز به احداث پســت های جدید با 

قدرت باال است.
وی ادامه داد: دو پســت ۲30 شهید همدانی 
و کرفس در اســتان احداث شــده کــه در صورت 
تکمیل، موجب کاهش بار شبکه ها و پست های 

مجاور می شود.

zzzروستایz16zبرقzهایzشــبکهzســازیzبهینه
شهرستانzمالیر

رضــا شــیردره، مدیر توزیــع برق شهرســتان 

مالیــر نیز در ادامه با اشــاره به وجــود ۱3۵ هزار 
مشــترک، 3 هزار کیلومتر شــبکه بــرق و 3 هزار 
دســتگاه پست توزیع در شهرســتان مالیر گفت: 
این شهرســتان از مناطق قدیمی استان است که 
ترمیم و بازســازی شــبکه های شهرستان شرایط 

خاص خود را دارد.
وی با بیــان اینکــه در مناطق روســتایی طی 
ســال گذشــته از محل عوارض اقدامــات خوبی 
انجام شــد، افــزود: تبدیــل ۱۲۲ کیلومتر ســیم 
مسی به کابل خودنگهدار، جابجایی ۵03 اصله 
تیر از معابر، مقاوم ســازی 30۴ اصله پایه شبکه 
فشار متوســط و... از جمله این فعالیت ها بوده 

است.
مدیــر توزیع بــرق شهرســتان مالیر با اشــاره 
به پروژه بهینه ســازی شــبکه های برق ۱6 روستا 
اظهار کــرد: این پروژه در مرحله مناقصه اســت 
و پیمانکار آن مشخص شــده و به زودی کار آغاز 

می شود.
وی بــا بیــان اینکه شهرســتان مالیــر نیازمند 
پســت برق ۴00 مگاواتی اســت، گفــت: احداث 
پســت موبایل ســمت منطقه آورزمــان و تأمین 
ترانــس با توجه به توســعه شــهر و درخواســت 
انشــعابات از دیگــر مواردی اســت کــه نیازمند 

توجه ویژه و اعتبار است.

zzzمعابرzروشــناییzبرایzچراغzهزارz2zنصبz
روستایی

هــادی بیگی نــژاد، نماینــده مــردم مالیر در 
مجلــس شــورای اســالمی نیــز ضمــن تقدیر از 
شهرســتان  و  اســتان  بــرق  مجموعــه  زحمــات 
گفت: سال گذشــته در قالب چهار برنامه، کارها 
پیگیری شــد که نتیجه آن جابجایــی ۵00 اصله 
تیر بــرق، تبدیل ۱۲0 کیلومتر شــبکه ســیمی به 

کابــل خودنگهــدار، نصــب ۲ هــزار چــراغ برای 
روشــنایی معابر و نصب ۴0 دســتگاه ترانس در 
روستاهای مالیر بود که مقرر شده امسال نیز به 

همین میزان اقدام شود.
حجت االســالم آزادی خــواه، نماینــده مــردم 
مالیر در مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 
مجموعــه بــرق اســتان انصافا خــوب کار انجام 
می دهد و تعامــل خوبی دارند، گفــت: با توجه 
به آغاز فصل گرما کار برق بســیار ســخت اســت 
و برنامه ریــزی مناســب برای مدیریــت مصرف 

ضرورت دارد.
وی با اشاره به بازدید از روستاهای شهرستان 
گفــت: عمــده مطالبات مــردم رفع افــت ولتاژ، 
تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار 
برای جلوگیری از ســرقت ســیم ها و ... اســت که 
توزیــع برق بــا مشــارکت در این زمینــه موجب 

رضایتمندی مردم شده است.
شــورای  مجلــس  در  مالیــر  مــردم  نماینــده 
اســالمی عنوان کرد: ما به دنبال احداث نیروگاه 
۵00 مگاواتی هســتیم کــه این پــروژه را به طور 
ویژه پیگیری می کنیم چراکه از یک ســو اشتغالزا 
بــوده و از ســوی دیگــر زیرســاخت الزم را بــرای 

توسعه در شهرستان مالیر فراهم می کند.
ســلمان اســماعیلی، فرماندار ویژه مالیر نیز 
با بیان اینکه از برق اســتان و شهرستان رضایت 
داریــم، گفــت: روحیــه ای کــه در مجموعــه برق 
وجــود دارد باید تقویت شــود چراکــه در جلب 
رضایتمندی مردم و توسعه استان اثرگذار است.

وی با بیــان اینکه صنعت بــرق امروز جایگاه 
بــا  مســتقیم  و  اســت  کــرده  پیــدا  بی بدیلــی 
رضایتمندی مردم ارتباط دارد، افزود: برق یکی 
از مولفه های مهم رشد و توســعه و تولید کشور 

است.


